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Läs om Författare och Läs om Illustratörer är en serie böcker som handlar om betydelsefulla barn- och
ungdomsboksförfattare och illustratörer. Varje bok presenterar tio personer, med fyra sidor per person.
FAKTAUPPSLAG Alla presentationer inleds med ett uppslag med fakta. Här finns intressant läsning om de
olika författarnas och illustratörernas liv. Texterna berättar om upplevelser, från barndom till vuxen ålder, som
har gett inspiration till böcker och bilder. VISSTE DU ATT En sida i varje personporträtt bjuder på spännande
och rolig kuriosa som ger läsaren en djupare inblick i speciella händelser som de olika personerna har varit
med om.
UPPGIFTER Varje personporträtt avslutas med en sida med uppgifter. Det är frågor om innehåll och budskap
i presentationerna. Uppgifterna fungerar bra att ha som utgångspunkt när dina elever ska skriva egna
personporträtt av författare eller illustratörer. LÄS- OCH SKRIVTIPS Böckerna avslutas med tips av olika
slag. Här ger författarna råd till blivande skribenter och illustratörerna delar med sig av sina bästa tips på vad
som krävs för att bli bra på att teckna. Och så finns det lästips, där en bok från varje författare och illustratör
presenteras. Läs om Illustratörer 2 innehåller presentationer av: John Bauer, Gunilla Bergström, Kristina
Digman, Åsa Ekström, Lars Klinting, Mati Lepp, Bengt-Arne Runnerström, Pernilla Stalfelt, Henrik
Tamm, Mimmi Tollerup
Det är lättare att hitta på historier om du känner din seriefigur. En drabbande roman om tre generationer
kvinnor, familjehemligheter och modet att gå sin egen väg. Det finns mycket att välja, kom gärna in i
bokhandeln och fråga oss om du. Det är lättare att hitta på historier om du känner din seriefigur. Det är lättare

att hitta på historier om du känner din seriefigur. Vi vill uppfylla drömmar, tända stjärnögon och beröra. Ge
din seriefigur liv. Bara några dagar kvar till jul. Idag på Världsbokdagen lanserar IBBY Sverige, i samverkan
med Svensk biblioteksförening två affischer på temat Barns rätt till läsning. Sommarlov.
Den första boken någonsin om popkulturens död; om hur medelklassen kramade ihjäl musikfestivalerna, om.
Personliga presenter, personliga barnböcker. Jenny Eugenia Nyström (gift Nyström-Stoopendaal), född 13
juni 1854 i Kalmar, död 17 januari 1946 i Stockholm, var en svensk konstnär och illustratör. Idag på
Världsbokdagen lanserar IBBY Sverige, i samverkan med Svensk biblioteksförening två affischer på temat
Barns rätt till läsning.
Det händer att jag undrar när jag går mina promenader i den gamla byn (där författaren Erik Magntorn hör
hemma och där jag själv en gång närt en dröm om. Och det är du som bestämmer vad det är för en typ.
Popkulturens död. Är du frilansare måste du skriva vilka. Kafé Tisdag – fredag 11-15 Lördag 12 – 15
Recensionsexemplar och recensionsdagar. Så var det dags, välbehövligt sommarlov.

