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"Av alla personligheter hon berättat om kommer Doris allra närmast
mitt hjärta."

Tove Jonstoij, Dagens Nyheter

"En suverän skildring av en liten flickas ilska över att inte tas på
allvar och att ständigt bli överkörd av vuxenvärlden."

Ingalill Mosander, Aftonbladet

Doris sitter i sandlådan och bygger en väg. "Kom med en gång",
ropar mamma, men Doris har inte gjort färdigt. Familjen ska på kalas
och kalaskläder ska på. Doris vill inte om hon måste ha klänningen.

Och varför får den där Egon strössla tårtan?

Doris bestämmer sig för att dra. Hon drar över bergen, till andra
länder. Till ett ställe hon inte vet, där man får ha vilka kläder man
vill. Över berg och djupa dalar, ända tills hon kommer fram till det

äckliga diket.

Doris drar är Pija Lindenbaums första bok på Lilla Piratförlaget -
en mångbottnad bilderbok om kampen att få bestämma själ, trots att
man är liten. Hur barns stora känslor lätt blir förminskade. Och

ilskan som väcks när man inte känner sig sedd eller tagen på allvar!

Pija Lindenbaum är en av Sveriges främsta bilderboksskapare. Hon



är flerfaldigt prisbelönad och hennes böcker är psykologiska dramer
fyllda av humor och originalitet.

"Som ingen annan, jo möjligen Barbro Lindgren, fångar Pija
Lindenbaum känslan av att vara liten och inte helt tillfreds med de
vuxnas pekande med hela handen. Doris eskalerande ilska illustreras

effektfullt av hennes växande penntrollskalufs och rymma-
hemifråntemat känns med ens helt nytt och fräscht."

Erika Hallhagen, Svenska Dagbladet

"En härlig, fantasifull bok både att känna igen sig i och att öka
förståelsen för att familjer kan se olika ut."

Agneta Warheim, BTJ

"I "Doris drar" lyckas Pija Lindenbaum fånga de där känslorna av
ilska och frustration på pricken med sina uttrycksfulla och detaljrika

bilder och sin lakoniska, kärnfulla, text."
Lotta Gometz, Västerviks-Tidningen

"Detta är en fantastisk bok om barns maktlöshet.
Britt Jakobsson, Länstidningen Östersund
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