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Hur bråkar man?
Det där med bråk. Varför blir man osams egentligen? Och hur blir

man sams?

Nu kommer Katerina Janouchs uppföljare till förra årets succébok Så
känns det en bok om känslor. I Så bråkar man : och så blir man sams
beskrivs konflikter, tjafs och ilska på ett enkelt och lekfullt sätt. Har
barn närmare till sina känslor, och kan de snabbare än vuxna gå

vidare efter ett bråk? Hur känns det i den som är arg, och i den som
blir utskälld? Och kan bråk faktiskt vara bra för att man rensar luften

och äntligen lättar på trycket?

Men hjälp av några barn och en rad djur, fint tecknade av
illustratören Kathleen Heslin Carlson, åskådliggörs känslor och

stämningar både på djupet och på ytan.

I Så bråkar man : och så blir man sams får vi bland annat svar på de
här livsviktiga frågorna:
Är det okej att bråka?

Bråkar man när man egentligen är ledsen?
Hur säger man förlåt?



Hur känns det i kroppen och knoppen när man bråkar?
Bråkar killar och tjejer olika?

Är någon känsla bättre än andra?

Det är inte så farligt att bli arg. Faktiskt kan det till och med kännas
rätt skönt! Men vuxna säger ofta att man ska lugna ner sig, att man
ska dämpa sig. Som om ilskan vore farlig på något sätt. Egentligen
är den ju bara en känsla som alla andra. Men med en bra grej efter,

att det är så himla skönt när man blir sams.

Katerina Janouch är relationsexpert och författare till en lång rad
böcker för både unga och vuxna. Som barnboksförfattare är hon
tidigare mest känd för sina serier om Ingrid och Ivar (Bonnier

Carlsen), samt för sina ungdomsböcker om den första kärleken. Så
bråkar man och så blir man sams, är en uppföljare till förra årets

succébok Så känns det - en bok om känslor.
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