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Alla är vi annorlunda 

David Almond och Beatrice Alemanga Annie flickan från havet, Berghs, 2020 

David Almond är en prisad brittisk författare, som vunnit H.C. Andersen-plaketten. Särskilt Skellig 

(1998) och My namne is Mina (2010) är milstolpar bland hans komplexa verk med allåldersappell. 

Beatrice Alemanga är en prisad italiensk illustratör även hon vinnare av Andersen-plaketten och känd 

för innovativa bilderböcker som Vad är ett barn? (2014) och Sånt som försvinner (2019). På bloggen 

Picturebookmakers kan man följa hennes arbete med skisser och research som leder till känsliga, 

mångbottnade bilder. 

I Annie flickan från havet (engelskspråkigt original 2007) berättar Almond och Alemanga tillsammans 

historian om den udda flickan Annie, som inte passar in i skolan då hon har svårt med läsning och 

räkning ”det är som en elektrisk storm i hjärnan”, och som därför får vara hemma med sin mamma. 

Mamman och Annie bor i en by vid havet och mammans läkande berättelser utgör vägen för Annie 

att finna sitt själv. Hon känner sig lierad med havet och med fiskarna, som en sorts sjöjungfruflicka. ”I 

vattnet är jag den som jag verkligen är- sälflickan, fiskflickan, delfinflickan, flickan som inte kan 

drunkna.”  

Boken handlar om berättandets kraft. Den börjar ”Min mamma säger att allting kan bli en historia.” 

På boksidan syns en fjällig fiskstjärt som lockar läsaren att bläddra sig in i boken. I jagform berättar 

Annie Lumsden, 13 år, sin historia. Om närheten till mamman och till havet. Om livet i den avlägsna 

byn Stupor. Almond, som gärna gestaltar udda personer som tampas med olika syndrom, antyder i 

ortnamnet ett sammanhang för Annies dilemma. Stupor betecknar en avsaknad av vissa 

medvetandesfunktioner, ett slags underkänslighet som åstadkommer sömngångaraktig slutenhet. 

Men Almond förvaltar tematiken på bästa sätt genom att göra den rörlig och rymlig, ge den 

metaforisk bärkraft som kommer Annies berättelse att rymma allas vår berättelse om hur det är att 

förhålla sig till sig själv och till tillvaron. ”Vi är mysterier allihopa.” konkluderar boken om Annie. 

In i bilden kommer Benn, fotografen som fascineras av öar och fängslas av Annie och hennes 

mamma. Porträttet av mamman är fylligt och i sig ett ställningstagande för självständighet. Hon ser 

och förstår sin dotter, berättar fram henne, men tar också för sig av män och sjunger sjömansvisor på 

krogen. Boken bär på en fläkt av Pippi Långstrump i att den förespråkar frihet och omsorg, och rätten 

att få vara som en är. Och att mammans orangea hårsvall är en hälsning till Lindgrens flickikon är inte 

att ta miste på, hon är som en Pippi som växt upp och idkar omsorgsetik.  

Sömlöst flyter berättelsen fram över boksidorna, där text och bild viras in i varandra sällsamt väl. 

Sinnligheten och värmen fullkomligen sipprar ur Alemangas bilder som är starkt stämningsskapande. 

De spelar med naturnära färger och kontrastrika knallfärger i oljig krita. Tillsammans med texten 

bidrar bilderna till en insiktsfull och trösterik berättelse om ursprung, moderskap och flickuppväxt 

berättad på bästa sätt. Naturen, stränderna och havet träder fram med sin helande kraft och 

fungerar som behållare för hela den sfär av fantasi och dröm som flickan förvaltar. Till slut slutar 

orden att vara havstulpaner, siffrorna är inte längre iglar. Och läkaren som maktlös tampats med att 

ringa in Annies tillstånd konstaterar att ”Bästa sättet att lära sig bli en människa kan ibland vara att 

lära sig förstå hur underliga vi är.” 

 

 

 


