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"En ny favorit bland att-bli-syskon-böckerna!" Lisa Bjärbo,
Bladenbrinner

"Matilda Ruta har ett helt eget språk i såväl bild som text, fyllt av
både humor och allvar, ljus och mörker, fakta och fantasi. Man
imponeras av hennes böcker, sammansatta som livet självt." Åsa

Österlöf, BTJ

När mammor har bebisar i magen är det hemligt. Men det märks
ändå. De kräks, slutar röka, skrattgråter och pussar en på huvudet
åtta gånger. De sneglar när de säger i mobilen till mormor att Hon

vet inte än, men jag ska berätta. Snart.

Oftast är det roligt att tänka att man ska bli storasyster. Andra dagar
behöver man skriva listor.

1. Bebisen får inte låna mina pärlor.
2. Den får inte födas på min födelsedag.

3. Och om den skriker för mycket flyttar jag till pappa, ropar man.
Förstår ni det!

Att få syskon är en stor sak. Tänk att ens vuxna skaffar sig en bebis
helt plötsligt, så att man själv blir ett syskon. Fast egentligen är det



Slumpen som bestämmer alltihop. Och Slumpen, den gör lite som
den vill.

Matilda Ruta är tecknare och formgivare. Efter masterexamen från
Konstfack har hon bland annat arbetat med serienoveller,

illustrationsuppdrag, bilderböcker, tidskriftsdesign, workshops och
utsmyckningar. 2015 kom första boken om Ninna, Ninna och

sjukhusfåglarna.

"Ruta är lika pedagogisk som poetisk och jag blir rörd, inte minst av
de strålande och varma illustrationerna. Ruta är nutida samtidigt som

evig när hon talar om tillblivelsen." Nina Marjavaara,
Jönköpingsposten

"Matilda Ruta fångar barnets perspektiv". Nils Forsberg, Expressen

"Matilda Rutas bok om att få ett syskon är fyndig och begåvad."
Smålandsposten

"Fint, fantasifullt, filosofiskt." Simon Rothelius, Kommunalarbetaren

"Fenomenala Matilda Ruta är tillbaka med en ny bok om Ninna. Nu
har hennes mamma en bebis i magen, och det märks. Och en viktig
grej: den utspelar sig i en omgivning som liknar den många barn
växer upp i, inte bara de vita kulturarbetar-hemmiljöerna som man

ofta återfinner i barnböcker. " Ida Therén, ETC

"Med varsam hand skildrar Henrik Wallnäs och Matilda Ruta den
långa flykten från en hotad verklighet till en ny vardag med skola,

hopprepslek och flyghage." Susanna Ekström, Opsis

"Finhetsklump i halsen och tårar i ögonen." Bladenbrinner Podcast

"Den här boken gör mig lycklig." Dagensbok

"En annorlunda och modern fåsyskon-bok. Mycket varma och
expressiva bilder. Rolig och behövs!" Annika Lundeberg

"Så fin och full av fakta såväl som funderingar om hur ett barn blir
till." Läslusen bokhandel

"Favoriten Ninna är tillbaka! Detta är årets kanske vackraste och
allra självklaraste historia. Missa inte!" Brytiga böcker

Fenomenala Matilda Ruta är tillbaka med en ny bok om Ninna!
Ida Therén, ETC
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