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Lotta Olsson Anderberg
Morris och Strumpan
Morris passar huset
Ill: Maria Jönsson
BonnierCarlsen. CA 79:Tillvaron tillsammans med en liten hundvalp kan vara underbar men
också full av diverse små vardagsolyckor innan den lilla hunden och
ägaren riktig vant sig vid varandra.
I två små böcker med stort innehåll, Morris och strumpan och Morris
passar huset, berättar dagsversförfattarinan Lotta Olsson Anderberg
tillsammans med tecknaren från Helsingborgs Dagblad Maria Jönsson
med detta dubbla - ägarens och valpens - perspektiv på
hundvalpstillvaron.
Med hjälp av Maria Jönssons bilder intar vi hundvalpens perspektiv i
markhöjd, på golvet eller i baksäteshörnet på bilen och vi får uppleva hur
det är att ha ätit en hel svart strumpa i misshugg och hamna på djursjuk.
Vi blir också välbekanta med allt småbus man kan ta sig före på
djursjukhuset om man är en söt liten valp.
Texten kompletterar och ger läsaren tillgång till mattes upplevelser,
påspädda med lite allmän valpkunskap utan att vara
påträngande. Den lilla boken, som inleds med ett charmerande möte med
en förtjusande valp övergår i ett riktigt djursjukhusbesök, men med
mycket mer charm, humor och värme än tv-programmens. Mycket
beroende av att fiktionen har en helt annan möjlighet att ge djurets
perspektiv.
Hur förskräckligt hemskt det är att var en liten fyra månaders valp och bli
lämnad ensam hemma för första gången, får vi vara med om tillsammans
med lille Morris i ”Morris passar huset” Även om det är den allvetande
berättarrösten vi hör, den som faktiskt får oss att förstå att man nog inte
bör lämna så här små valpar ensamma, så berättar Olsson Anderberg så
att man känner sig helt och hållet delaktig i Morris skrämselstund. Även i
den här djursagan tagen ur verkligheten stöder illustrationerna
valpperspektivet.
Text och bilds sofistikerade samberättande gör att de båda böckernas
alldeles förtjusande valpanekdoter inte bara är roande underhållning för
alla åldrar utan också förmedlar erfarenhet av valpskötsel.

1 av 2

2013-02-21 23:09

Kristin Hallberg

2 av 2

2013-02-21 23:09

