Pressmeddelande 12.12.2016
Schildts & Söderströms har två kandidater till Runeberg Junior-priset 2017
Jag, Fidel och skogen av Lena Frölander-Ulf och Den fantastiske Alfredo med text
av Malin Klingenberg och illustrationer av Joanna Vikström Eklöv är två bland
sammanlagt 9 böcker som tävlar om Runeberg Junior-priset 2017.
Vinnaren utses av filmregissör Saara Cantell och före det kommer
daghemsgrupper och elever i årskurs 1 och 2 i Borgå att läsa böckerna och välja
sina egna favoriter.
Runeberg Junior-priset delas för första gången ut på Runebergsdagen den 5
februari 2017 och prissumman är 10 000 euro.
Lena Frölander-Ulf: Jag, Fidel och skogen
Lena Frölander-Ulfs bilder i skrapkartong och akvarell lyser upp mörkret i boken
Jag, Fidel och skogen.
Mamma älskar att vara på landet. Hon älskar havet. Hon älskar vinden. Hon älskar
skogen. ”I morgon kan du bygga en koja!” säger mamma. Men jag säger ingenting.
För jag är rädd. För havet. För vinden. För skogen. På landet kissar vi i skogen.
Den lilla människans steg är först trevande, men blir allt säkrare. Ett bergstroll
kan få några lugnande ord och man kan bli vän med skogen.
Boken har utkommit på svenska på Schildts & Söderströms och på finska på
Kustantamo S&S. Den nominerades till Finlandia Junior 2016.
Läs mer om Lena Frölander-Ulf här http://litteratur.sets.fi/forfattare/lenafrolander-ulf/
Läs mer om Jag, Fidel och skogen här http://litteratur.sets.fi/bok/jag-fidel-ochskogen/

Malin Klingenberg (text) och Joanna Vikström Eklöv (bild):
Den fantastiske Alfredo
Den fantastiske Alfredo är den fjärde boken för slukaråldern om Patrik, Irene och
den vilda Pensionärsmakten.
Patrik och Irene och Pensionärsmaktens kärntrupp har rest till Kanarieöarna.
Här ska de sola och bada, och naturligtvis besöka Ralf och Reids nöjesfält.
Men snart spanar Patrik och Irene in ett helt gäng mystiska typer i hotellets
lobby. Det är något underligt välbekant över dem … Och vem är egentligen
Alfredo, muskelknutten som omger sig med ett hav av fjäskande beundrare?

Precis som i de tidigare böcker går det undan i Den fantastiske Alfredo där Patrik,
Irene och Pensionärsgänget drar fram. Berättelsen är rolig, full av finurliga infall
och precis lagom spännande. Mitt i prick för alla som nån gång har drömt om att
åka på solsemester med sin bästis. Att läsas högt eller läsa själv.
Läs mer om Malin Klingenberg och Joanna Vikström Eklöv:
http://litteratur.sets.fi/forfattare/malin-klingenberg/
http://litteratur.sets.fi/forfattare/joanna-vikstrom-eklov/
Läs mer om Den fantastiske Alfredo här: http://litteratur.sets.fi/bok/denfantastiske-alfredo/
För närmare information: Hedda Sirén, hedda.siren@sets.fi, 040 570 4064

