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"En skapelseberättelse med fantasifulla teckningar som förklarar hur
allt blev till. En pedagogisk fullträff." Ingalill Mosander, Aftonbladet

"Per Gustavsson förenklar universums utveckling till lagom fattbar
nivå." Lotta Olsson, DN

Vad ser du därnere Lotten?

Jag ser växter och något som svävar fram. Det är maneter.

Magneter?

Nä maneter. Pappa, nu får du försöka lyssna!

Lotten badar i badbaljan. Det är härligt. Tänk om det inte fanns
vatten! Då skulle det inte finnas något liv, säger pappa. Och Lotten
har hört om planeterna. Och hon vet att djuren krälade upp på land

sen, det berättar hon för pappa. Och så kom rovdjuren och
pansarhajen som åt med jättestora

tuggor fast man inte får det. Det fanns jätteknasiga djur på den tiden,
till exempel en katt som såg ut som en tiger fast som bara åt frukt.



Små barn ställer stora frågor. Här "nns några svar i ett
samtal mellan en liten !icka och hennes pappa. Tillsammans berättar

de om hur allt kom till.

Per Gustavsson (1962) är uppvuxen i värmländska Arvika och bor
numera i Stockholm. Han har gjort en rad bilderböcker till både

andras och egna texter. Han illustrerar även till läromedel, tidningar
och serier. På Natur & Kultur har han bland annat skrivit och

illustrerat de populära böckerna om Prinsen samt böckerna om den
egensinniga och frimodiga Prinsessan. Böckerna om Prinsessan har
sålt i 150 000 exemplar och finns utgivna i alla de nordiska länderna.
Sedan 2012 sitter Per på stol nr 1 i Svenska Barnboksakademin.

För Skuggsidan mottog han 2014 Elsa Beskow-plaketten - ett pris
som tilldelas den konstnär, som framställt föregående års bästa

svenska bilderbok för barn.

"En bilderbok att bläddra i tillsammans med såväl fyra-femåringen
som med sju-åttaåringen." Eva Emmelin, Skånska Dagbladet

"Per Gustavsson förenklar universums utveckling till lagom fattbar
nivå /.../ men lämnar också gott om utrymme för det ofattbara.

Bilderna är en lyckad kombination av lekfullt detaljrika figurer mot
mer geologiskt orienterade bakgrunder i suggestivt mättade färger."

Lotta Olsson, DN

"De fina bilderna innehåller massor att peka på och prata om."
Simon Rothelius, Kommunalarbetaren

"En fantasifull resa genom tiden, ända från alltings början." Piteå
Tidningen

"Barnböcker som förmår att gestalta och ge liv åt naturvetenskapliga
perspektiv är lät räknade. Men Per Gustavssons "Badbaljan" är inte
unik enbart för denna inriktning. Även den stilistiska bravur som
präglar det sprakande bildmaterialet sticker ut." Peter Grönborg,

Borås Tidning

"Det är pedagogiskt och dessutom med ganska roliga funderingar.
Fanns det till exempel inget som var litet och gulligt då när

dinousaurerna levde? Ett plus också för de skojiga detaljerna i
bilderna, som dinosaurien i badring och krokodilen med
blomsterbukett." Johanna Hejdenberg, Arbetarbladet

Per Gustavsson förenklar universums utveckling till lagom fattbar
nivå men lämnar också gott om utrymme för det ofattbara. Bilderna
är en lyckad kombination av lekfullt detaljrika figurer mot mer
geologiskt orienterade bakgrunder i suggestivt mättade färger.



Lotta Olsson, Dagens Nyheter
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