Stockholm 14 september 2010

Pressmeddelande:

Brevet till Månen
– efterlängtad debutbok från
uppmärksammad illustratör

Alvina förlag fortsätter sin satsning på en barnboksproduktion med
reducerad miljöpåverkan och släpper 15 september boken Brevet till Månen
av prisbelönta Emma Virke. Bokens lekfulla grepp kombinerat med en
spännande historia bäddar för en läsupplevelse utöver det vanliga.
Med Brevet till Månen debuterar Emma Virke som barnboksförfattare. Sedan tidigare är hon även
verksam som illustratör, grafisk formgivare och bildkonstnär. År 2009 vann Emma Virke Natur
& Kulturs bilderbokstävling för sina fina illustrationer till Eva Lindströms Mops, en utmärkelse hon
fick mycket uppmärksamhet för.
Humor och spänning
Boken Brevet till Månen riktar sig till barn mellan 3–7 år och handlar om en flicka som funderar över
hur månen egentligen har det där uppe. Hon bestämmer sig för att skicka ett brev, något som får oanade
konsekvenser.
Boken är fullmatad med roliga situationer och vardagsigenkänning för barnen, men har också en

→

klar jämställdhetstanke – om än inte uttalad i texten. Illustrationerna är gjorda som livfulla collage
där teckningar, inscannat material, fotografier och akvareller blandas friskt. De många finurliga
detaljerna, som exempelvis gömda ansikten och diskreta vuxenblinkningar, gör att boken tål att läsas
om och om igen av både stora och små.
Miljömedvetenheten i fokus
I våras släppte Alvina förlag Sveriges första miljömärkta pekbok, Sommar, ett initiativ som rönte 
stor framgång. Att förlagets miljöprofilering ligger helt rätt i tiden, bekräftas även av ett växande
intresse för miljö bland europeiska förlag; bl a har det i Frankrike nu bildats en egen avdelning för
miljömedvetna förläggare.
– Jag har fått positiv respons från såväl konsumenter som författare och illustratörer, säger Kristina
Hoas, förlagschef på Alvina förlag. Många hör av sig spontant och vill ge ut sina böcker hos oss just med
anledning av vårt miljötänk. Det spelade också in då Emma Virke valde Alvina som sitt nya förlag.
Alvina förlag på bokmässan
Träffa Kristina Hoas på Bokmässan i Göteborg 23–26 september!
Förutom att ställa ut förlagets titlar i NOFF:s monter C03:41, kommer hon
även att intervjuas av Svanen om sitt miljötänkande på Grafiska torgets
stora scen fredag 24 september kl 13.00.
Om Alvina förlags miljöprofil
Hela Alvina förlags barnboksproduktion sker under kontrollerade förhållanden rent miljömässigt. Boken Brevet till Månen har försetts med två
miljömärkningar: Svanen, Nordens officiella miljömärkning som granskar
varors och tjänsters miljöpåverkan sett till hela livscykeln, samt FSC
(Forest Stewardship Council), en internationell märkning av skogsråvara som
visar att pappret kommer från skogar som brukas miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbart.
Om Alvina förlag och produktion AB
Förlaget startade 2009 och drivs av Kristina Hoas, som tidigare bl a varit
förläggare och projektledare på Utbildningsradions förlag. Företaget drivs
i två delar: Alvina förlag, med en allmänutgivande förlagsverksamhet och
fokus på illustrerad facklitteratur för barn och vuxna, samt Alvina produktion,
som producerar böcker, informationsmaterial m m på uppdrag.
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