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"Matilda Rutas böcker om Ninna är de senaste årens stora stjärnsmäll
i bilderboksvärlden." Rasmus Landström, ETC
Att börja skolan kan kännas som en stor sak.
Eller så känns det precis som vanligt.
Ibland kanske det är föräldrarna som är mest nervösa.
Ninna och Samir har fullt upp med sina egna projekt.
Matilda Ruta (född 1982) är tecknare, konstnär och formgivare. Efter
masterexamen på Konstfack har hon bland annat arbetat med
serienoveller, bilderböcker, tidskriftsdesign, workshops och
utsmyckningar. Tidigare ut givning: Ninna och syskongrodden
(2016), Augustnominerade Åka buss med text av Henrik Wallnäs
(2016), Ninna och sjukhus fåglarna (2015), Min lilla skattkammare
Sommar (2014).
Ninna och stormskolan är den tredje bilderboken om Ninna och den
gör mig lika glad som de tidigare. På ett underbart inkännande sätt
speglar hon barnets logik och perspektiv. Kanske är jag allra mest
förtjust i författarens språk, som är en suverän kombination av det
konkreta och det som liksom finns bortom och inuti orden, det
symboliska. Men också bilderna är hur fina som helst." Åsa Österlöf,

BTJ
"Med poetiska skärpa närmar hon sig närmar hon sig det svåra i
barnets vardag. /.../ Ninnaböckerna sticker ut genom sina närmast
fulländade estetiska kompositioner och sin förmåga att möta barnen i
ögonhöjd. Ninna är en unge både vuxan och barn blir blixförälskade
i. Jag förutspår att serien i framtiden kommer vara lika självklar i
bokhyllan som Alfons-böckerna." Rasmus Landström, ETC
"Och i Matilda Rutas mångfärgade akvarellvärld får som vanligt alla
vara med."
Nils Forsberg, Expressen
"Matilda Ruta har både skrivit och illustrerat, de konstnärliga
bilderna jobbar med perspektiv och färger på ett underbart sätt - text
och bild är ett!Både barns och föräldrars förväntningar och de nya
lärdomarna hon gör skildras ur ett klockrent, reflekterande
barnperspektiv. Den tredje boken om Ninna är lika fantastisk som de
första två." Josefin Jansson, Jönköpings-Posten
"Ruta fångar flyhänt en hel termin, men lyckas ändå skapa en täthet i
berättelsen om vitt skilda konflikter och upptäckter. I bilderna syns
vackert flödande fonder med en otrolig laddning, hårt kontrasterade
mot konturskarpa figurer. Mötet är både effektfullt och lite skavande.
Bokens höjdpunkt är den varma tonen och skildringen av Ninnas
tankar." Jonna Fries, Smålandsposten
"I en dramatisk panoramabild med flytande akvarell i svart, blått,
violett och gult, storm, regn, blixt och dunder, åskådliggörs Ninnas
känslor." Britta Jakobsson, Länstidningen Östersund
"Resultatet är en varm och vänlig bok som både lugnar och inspirerar
till samtal om kompisskap, lärande och lek. Texterna är raka, de
klingar äkta, och bilderna omfamnande på precis det sätt som en
förälder som insett att hen lämnat på förskola för sista gången
behöver."
Eva Emmelin, Norra Skåne
"Bilderbok som träffsäkert fångar alla nya intryck och funderingar
som möter den som för första gången tar steget in i skolvärlden."
Ewa Tiselius, Hallå Ängelholm
Böckerna om Ninna kommer bli klassiker.
Rasmus Landström, ETC
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