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Malin Klingenberg &
Joanna Vikström Eklöv

DEN FANTASTISKE 
ALFREDO
MALIN KLINGENBERG (f. 1979) utexaminerades som textilformgivare år 
2006 och arbetar idag som författare och egenföretagare. Klingenberg är bosatt 
i Jakobstad. Det här är hennes femte bok. Malin skriver helst prosa, både för 
barn, ungdomar och vuxna. Texter med fart, spänning och humor.

JOANNA VIKSTRÖM EKLÖV (f. 1982) är magister i pedagogik och har en 
grundexamen i mediekultur med inriktning på bildkonst. Hon jobbar som 
klasslärare och illustratör och bor i Lillby i Pedersöre.

Den fantastiske Alfredo är fjärde boken i serien om Patrik, Irene och den vilda Pensionärsmakten. 
Precis som i Klingenbergs och Vikström Eklövs tidigare böcker går det undan där Patrik, Irene och Pensionärs-
gänget drar fram. Berättelsen är rolig, full av finurliga infall och precis lagom spännande. Mitt i prick för alla som 
någon gång har drömt om att åka på solsemester med sin bästis. Passar att läsas högt eller att läsa på egen hand.

UTGIVNING

Den fantastiske Alfredo, (med bilder av Joanna Vikström
Eklöv), 2016
Den falska Bernice (med bilder av Joanna Vikström Eklöv), 
2015
Alberta Ensten och Uppfinnarkungen, Fontana Media, 2014 
Irene och Sedelsugen (med bilder av Joanna Vikström Eklöv), 
2013
Det luktar inte (antologi), 2012
Ordkonst –Alla har fantasi (red.) 2010
Patrik och Pensionärsmakten (med bilder av Joanna
Vikström Eklöv), 2010
De fetas föreställning (antologi), 2003

PRISER OCH NOMINERINGAR

Första pris i Arvid Mörne-tävligen 2003
Studenthälsans skrivtävling 2003
Hederspris i Fontana Medias barnbokstävling 2013
Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteratur-
pris 2015
Andra pris i Schildts & Söderströms tävling Berättelsen är 
bäst 2016 
Runeberg Junior-priset 2017
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PRESSRÖSTER

Det är en spännande och rolig bok som passar 9–12 åringar 
som läser själva, men handlingen lämpar sig även för yngre 
barn som högläsning. Det är helt klart en av de böcker som 
man helst skulle läsa från pärm till pärm direkt.
LISA LINDELL, ÖSTERBOTTENS TIDNING

Historien är dråplig och de vid det här laget välbekanta ka-
raktärerna med de finurliga namnen – Bengta-Louise af Pär-
lemor från Pensionärsmakten och Irenes skurkpappa Bi-Keps, 
för att nämna några – blir aldrig tråkiga. Boken är en lättläst 
kapitelbok som lämpar sig både som högläsning och för de 
lite äldre barnen att läsa i på egen hand.
REBECCA FINNBERG, VÄSTRA NYLAND

De svartvita illustrationerna kompletterar texten på ett un-
derhållande sätt. Klingenberg gör troligtvis många skolbarn 
glada med sin bok.

JANINA ÖBERG, NY TID

Gediget hantverk i mysteriebranschen.
PATRIK BACK, VASABLADET


