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Årets bok 2020 

Kioskliv tryfferat med tröst och drömmar 

Bakom hålet på bilderbokspärmen, som fyndigt nog är kiosklucka, skymtar den feta Olga. 

Hon har fastnat i sin kiosk och fyller den till bredden. Olga frossar i glassiga resemagasin och 

tröstäter måttlöst, men är gränslöst inkännande mot sin brokiga kundkrets. Hon drömmer 

sig bort till solnedgångar och exotik. I sin fylliga koloristiska bilderbok Kiosken briljerar 

lettiska Anete Melece med en perspektivrik gestaltning av vad livet kan vara. Glad absurdism 

samsas med samtidskommenterande humor. Olga är en bilderbokssläkting till den feta Gun- 

Maj Maalamaa i Monika Fagerholms Glitterscenen, som funderar över varför man hamnar 

där man hamnar i livet och som jag inte kan sluta fantisera om. Kiosken utsågs till årets 

bilderbok i Lettland och baseras på en underfundig och underbar prisbelönt animerad 

kortfilm som kan ses på: https://vimeo.com/258238541. Att Lilla Piratförlaget plockat upp 

denna pärla och översatt den till svenska är en bragd som breddar bilderboksutbudet.  

Mia Österlund, litteraturvetare som utforskar hur feta gestaltas i barnböcker 

https://vimeo.com/258238541

