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"En poetiskt berättad historia om att lämna sitt hem och söka efter
något nytt." Belinda Graham, Tidningen Kulturen

"Henrik Wallnäs skapar starka stämningar och hittar utrymme för
fantasi i flyktens utsatta situation i Åka buss. Det är en angelägen

bok." Jonna Fries, Smålandsposten

En dag tog sommaren slut.

Regnet trummade mot rutan.

Det var varmt och fullt av folk.

Kadong-kadong-kadunk.

Det skumpade och hoppade.

Vi startade och stannade.

Jag vinkade till farmor.

Vi var tvungna att åka långt, långt bort.

Åka buss är berättelsen om en färd från en känd plats till en okänd.
Vägen skumpar fram genom brandgula berg och över ett väldigt hav.
Kvar finns pappa och farmor. Kaninen kramas hårt i famnen och

mammas blick rymmer stor oro.

Det är en lågmält dramatisk och mångbottnad berättelse om flykt och



förlust men också om återförening och hopp.

"Den passar perfekt att läsa för barn. De känner igen sig. De får hjälp
att handskas med en upplevelse som är deras. Även äldre barn med
erfarenhet av flykt läser gärna den här boken som är på lätt svenska,

om deras historia." Lars H Gustavsson, barnläkare, författare

"Poetiskt men lättsamt och rytmiskt skildrar Henrik Wallnäs flykten
från det välkända. Hoppet och nyfikenheten som finns hos barnet
lyfts fram i Matilda Rutas finurliga illustrationer." Sara Karnehed,

Landets Fria

"Varsamt om flykt." Susanna Ekström, Opsis

"Henrik Wallnäs har skapat en tät och intensiv stämning med sitt
kärnfulla och poetiska språk. Matilda Rutas gripande och

medryckande illustrationer lyckas vidga berättelsen." Dag Hedberg,
Nerikes Allehanda

"Subtiliteten är tilltalande, den fördjupar bilden av krig, gör
berättelsen till något mer även för barnet som inte upplevt flykt och

bara anar undertonerna." Erika Hallhagen, SvD

"Det är en tidlös berättelse om att skiljas från sina anhöriga, men
också om att finna trygghet och kunna återförenas. Bokens

uttrycksfulla akvarellillustrationer, där karaktärerna gestaltas som
katter, engagerar även små läsare utan att vara skrämmande. Medan
läsaren i bilderna följer bussen genom ett landskap fyllt av soldater
och stridsvagnar kramar barnet sin kanin som doftar farmor. Barnets

starka upplevelser gestaltas trovärdigt med ett vackert avskalat
språk."
BTJ

Det är en tidlös berättelse om att skiljas från sina anhöriga, men
också om att finna trygghet och kunna återförenas. Medan läsaren i
bilderna följer bussen genom ett landskap fyllt av soldater och
stridsvagnar kramar barnet sin kanin som doftar farmor. Barnets

starka upplevelser gestaltas trovärdigt med ett vackert avskalat språk.
Boel Persson, BTJ
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