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En ärlig berättelse som visar en sällsam styrka.
Klara är nio år och sover över i socialtantens gästsäng medan hon
väntar på att pappas spritfest ska ta slut. Men den tar aldrig slut.
Varje morgon bestämmer hon sig för att rädda pappa, fast hon

egentligen inte får. Enkelt, tycker hon, eftersom han antingen sover
på nån parkbänk i stan eller i ödehuset. Enklare än att rädda mamma,

som sover över på ett sjukhus för psykiskt trötta och bara kan
besökas på bokad tid. Det ordnar sig, det ordnar sig, får Klara veta.
Men när allt är på väg att ordna sig upptäcker Klara att hon är

grundlurad. Och det enda sättet för Klara att ordna upp det hela är att
bli tjuv ...

"Det är en lättläst, ärlig och viktig bok om hur livet som fosterbarn
kan vara. Författaren har själv växt upp som det och det känns
verkligen under läsningen att det finns kunskap bakom orden."

Vargnattsbokhylla

"Stark & Gripande" Jennies boklista



"Boken öppnar upp för andras berättelser." Anders, lärare i åk 5

"En viktig bok för vuxna som arbetar med utsatta barn och för de
barn som behöver en förebild för att få hopp." Christina Wedenmark,

BTJ 20:2016

"Mindblowing bok och livsdevis" Clara 15 år

Samma Klara som finns med i Det ordnar sig det ordnar sig finns
också i bilderboken Klara räddar pappa med korvmackan, men här är

hon sex år. Bilderboken passar 4-7 år.

Eva Edberg har också skrivit den omtyckta barn- och ungdomsboken
Adde Adhd - Bästis med fienden. Topplistas bland barnens egna

boktips på barnkanalen och svt.se
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