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På sjukhus är nästan alla sjuka.

Eller så är de på jobbet.

En del sitter bara och väntar.

Ninna och sjukhusfåglarna är en finstämd bilderbok som handlar om
allt möjligt och omöjligt som kan hända på ett sjukhus. Det är skön
läsning för den som sitter i väntrummet och kanske oroar sig, eller
för den som redan är på sjukhust och kanske måste stanna länge.

Matilda Ruta fick i uppdrag av Gävle sjukhus att göra ett "artist-in-
hospital"-projekt och hennes möte med barnen på sjukhuset gav

henne inspiration till den här boken. Se också filmen om Ninna och
sjukhusfåglarna här.

"Text och bild andas lugn och värme, erbjuder den som är sjuk en
trygg tankebild." Janna Wilkens, Tidningen Förskolan

Ninna och sjukhusfåglarna är en poetisk skildring av hur sjukdomen
blir vardag och att sjukhuset ändå kan bli en plats för lek och försök

att hoppa över sofforna i entrén."



Kristian Ekenberg, Gävle Dagblad

"Boken ger en bred bild av vardagen för de barn som besöker
sjukhuset tillfälligt liksom de som tvingas tillbringa stor del av sin
tid där. Samtidigt fångar den mycket av det specifika som just de här

barnen får uppleva. Vuxnas oro, medicinska procedurer, egna
funderingar./.../ Matilda Ruta måste ha varit lyhörd i mötet med

barnen hon träffat, det sjuka barnets perspektiv står i centrum. Hon
har gjort en väldigt finstämd beskrivning med välkomponerade
textavsnitt som alldeles lagom harmoniserar med bildspråket."

Jenny Byström, Folkbladet

"Matilda Ruta har gjort boken tillsammans med barn på Gävle
sjukhus, i mötena med barnen kom boken till. Texten är rak, enkel

och äkta, bilderna är magnifika."
Bo Bjelvehammar, Tidningen Kulturen

"En stämningfull bilderbok om hur det är att vara på sjukhus."
TT

"Rakt, tydligt och osentimentalt om hur det är att vara på sjukhus.
Det enkla, nakna språket närmar sig poesins. Med "Ninna och

sjukhusfåglarna" debuterar Matilda Ruta i rollen som både illustratör
och författare. En suverän debut, som tillkommit i samarbete med

barn på Gävle sjukhus."
Åsa Österlöf, BTJ

"Barn på sjukhus aj, så ont det gör. Det vet Matilda Ruta som
jobbade med ett konstnärsprojekt på en barnavdelning på Gävle

sjukhus. Det blev också en bok, "Ninna och sjukhusfåglarna" och en
liten film. I boken finns barnens egna ord. De och Matilda Rutas fina

illustrationen rörde vid mitt farmorshjärta."
Amelia Adamo, M Magasin

Illustratören Matilda Ruta har med inspiration från de barn hon
träffat på Gävle sjukhus lekterapi skapat en bok som är precis det

som barn, och vuxna, behöver inför ett sjukhusbesök. De fångar både
upplevelsen av att vara fäst vid en droppställning och lyckan i att må

bättre och pyssla med glitter.
SvD

"
Vackra bilder och en fin och verklig historia gör "Ninna och

sjukhusfåglarna" till en pedagogisk och viktig bok. Bra att ta fram
för föräldrar som har barn som måste vistas på sjukhus."

Östersundsposten



Rakt, tydligt och osentimentalt om hur det är att vara på sjukhus. Det
enkla, nakna språket närmar sig poesins. Med "Ninna och

sjukhusfåglarna"
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