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Årets bok Hbl 2021 

Sigunsdotter, Kristina & Eriksson, Ester, Hola Humlan Hansson, Natur och Kultur, 2021. 

En stor portion feelgood med svärta levereras i mellanåldersboken om Humlan Hansson som har att 
ŚĂŶƚĞƌĂ�ůŝǀĞƚ�ŝ�͟ƉƐǇŬŽƐĞǆĂŶ͘͟��Ğƚ�ůĂĐŬĂƌ�ŵŽƚ�ũƵů�ŽĐŚ�hästtjejerna ʹ tecknade med hästhuvuden, bara 
en sån sak! ʹ  hävdar att Lucia också hade valt magtröja om hon kunnat och vägrar den traditionella 
utstyrseln. Humlan och bästisen Nour gör julkrubba av tamponger och Jesusbarnet blir bara bäst. Jul 
ska de fira tillsammans i Spanien dit de tidstypiskt tar nattåget. Pappas ansikte blånar av 
dataskärmen och knattrandet på tangentbordet stillnar aldrig medan mamma mest tänker på yoga 
och renlevnad. Med fingertoppskänsla, hisnande humor och inkännande med tweenie-livets berg- 
och dalbanor skrivs en dagbokstext tryfferad med svårslaget svarta, spretiga illustrationer fram. De är 
Humlans. Hon ska bli konstnär ju. Precis som psyksjuka moster Fanny som också slåss mot vad livet 
levererar genom att göra konst. Hejdlöst humoristiskt och halsbrytande är det, för vem kan värja sig 
mot Humlans levnadskonst? 

Mia Österlund litteraturforskare som läser oändligt många barnböcker och har försmak för böcker 
som flyttar gränser och vågar mer 


