ANNA HÄRMÄLÄ
“Samtidigt som man ritar får man hitta på berättelsen”, säger Anna
Härmälä.
Anna Härmälä har illustrerat tre böcker. Illustrera betyder att man
gör bilder till en text. Bilderna hör ihop med texten och kan hjälpa
en att förstå texten bättre. Ibland berättar bilden något annat än
texten.
Två av böckerna Anna illustrerat har hon skrivit själv. Hon tycker
att det är roligast att själv både illustrera och skriva texten.
Anna säger att det ibland kan kännas tråkigt att rita bilder till en
text som någon annan skrivit.
Annas böcker handlar om
hundar. Hunden Beiron i
boken Du hör inte hit,
Beiron är olik alla andra
hundar. Han är inte en
pudel och inte en tax.
Han passar inte in
någonstans.
Har du någon gång känt att du inte passar in eller att du inte får
vara med?
Titta noga i Annas hus.Var hittar du de här detaljerna?

I Annas böcker finns många hundar. De beter sig nästan som människor.
Om du var en hund, hur skulle du då se ut?
Du kan rita en teckning av dig som hund.
Vilket djur skulle du helst vilja vara?
Varför vill du vara det djuret?

Boken Du bestämmer själv Jori
handlar om hunden Jori som vill
bygga ett hundspa. Där ska finnas
badkar med illaluktande slem.
Hur tror du det skulle kännas att
bada i ett badkar fullt av slem?
Varför tror du att hundar tycker
om att rulla sig i sådant som
luktar illa?
Vem är det som bestämmer vad
som luktar gott och vad som
luktar illa?
I boken om Jori finns en badanka som inte alls tycker om slem. I
Annas låda hittar du också en badanka. Finns det något som du inte
tycker om? Du kan viska det åt badankan. Den berättar inte för
någon vad du sagt.
KOM IHÅG ATT SÄTTA TILLBAKA ALLT
MATERIAL I LÅDAN NÄR DU ÄR KLAR!

