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BESKRIVNING
Bästa tecknade barn- och ungdomsserie i Danmark 2018! "Mira skildrar på ett väldigt fint sätt det svåra i
att nästan vara tonåring."Pingprisens jury"Det är nog många barn i förpuberteten som kan känna igen sig i
Miras känsla av att inte riktigt hänga med när kompisarna pratar om killar och att vara kär. ... Författaren
Sabine Lemire berättar lättsamt och humoristiskt om ett år i Miras liv. ... Text och bild samverkar i ett
levande och känsligt porträtt, samtidigt som tonen i Mira är avväpnande distanserad och rolig."Anne-Marie
Karlsson, BTJ "Det är glädjande att Lilla Piratförlaget valt att översätta och introducera Mira för en
svensk publik, särskilt då nyskrivna barnserier som inte är rena adaptioner eller bygger på en befintlig
karaktär är en smal, och styvmoderligt behandlad, genre ... Seriealbumet, som utsågs till fjolårets bästa
tecknade barn- och ungdomsserie i Danmark, är en charmig och lätt tillgänglig historia, som till stor del
utspelar sig på ytan av konflikterna. Där under anas ett bråddjup (i form av exempelvis en frånvarande
pappa), som förhoppningsvis kommer att utforskas vidare i den uppföljaren som Bregnhøi och Lemire
arbetar med."Alexandra Sundqvist, Dagens Nyheter"Fint om tankar, känslor och vänskap. Jag tokgillar
Mira." Prickiga PaulaMira har en bästis som är bra på att bygga grejer. Och en pinsam mamma. Men hon
har ingen som hon är kär i. Och inget eget instagramkonto. Är hon kanske barnslig? Det är lätt att känna
sig ensam när tjejerna i klassen startar en kärleksklubb. För man får bara vara medlem om man har varit
kär och det har Mira aldrig varit, trots att hon verkligen försökt. Mira är en serieroman där vi får hänga
med under ett fartfyllt år i Miras liv.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Daihatsu Mira - Wikipedia
100.5k Followers, 50 Following, 300 Posts - See Instagram photos and videos from mira (@mira_twitch)

M/S Mira | Hem
Den fristående eller vägghängda Mira-spegeln finns i vitlack, svartbetsad eller naturlig ek. Oavsett
utförande är den väldigt vacker, precis som personen ...

Joan Miró - Wikipedia
We are a Swedish product company founded in 1998 by Magnus Bratt and Johan Wennström. We help
universities unlock the value of their External Relations through CRM ...
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