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Recension
Berättelse. Martin är bekymrad och har svårt för att leka då han hela tiden tänker på sin kompis Mimmi som blivit
sjuk. Mamma säger att hon fått diabetes och frågorna är många för Martin. Ligger hon på sjukhus? Har hon ont?
Kommer hon att kunna leka igen? Då dyker kompisen Robert upp och de beslutar att åka hem till Mimmi och
kolla. Väl där möter de en glad och pigg Mimmi som är ute och leker med sin kanin Turbo, som hon gjort en
hinderbana till. Pojkarna berättar om sina undringar om Mimmis sjukdom och hon berättar för pojkarna hur det
är, hur hon mäter sitt blodsocker och hur hon tar sitt insulin. Pojkarna är storögda och imponerade och tycker att
Mimmi är modig. Äsch, tycker hon, "då ska ni träffa min nya kompis Walter som har en insulinpump". Så ger sig
gänget i väg till Walter som just håller på att bygga en koja åt sig högt uppe i ett träd. Han berättar hur det är att
leva med en insulinpump och hur han hanterar det. Allt det här berättas på ett lekfullt och inspirerande sätt, fullt
av upptåg och med glimten i ögat och mycket klokare blir man över hur det är för ett barn att leva med diabetes. I
slutet av boken kommer en allmän information om diabetes som slår hål på en hel del myter om sjukdomen.
Susann Gleisners Hur då sjuk? är en perfekt bok för dagis och skolor att läsa och samtala kring och lära sig om
vad diabetes innebär. Mysiga, glada och humoristiska akvarellteckningar av Margareta Sandin förhöjer både
värmen och glädjen i berättelsen.

Citat ur recension är tillåtet i enlighet med upphovsrättslagens regler.
Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges.
Citatet får inte omfatta hela recensionen,
och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen.
Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.
Vänliga hälsningar
BTJ

