
Pressmeddelande:

Emblas universum 
– rätten till ett eget kosmos
Syskonrivalitet och rätten till fri fantasi i fokus när prisbelönta  
Sara Lundberg och Majen Pollack släpper ny barnbok på Alvina förlag

Den 1 mars släpper Alvina förlag sin fjärde miljömärkta barnbok: Emblas universum av bildkonstnären 
Sara Lundberg och skådespelerskan samt regissören Majken Pollack. Förhandsintresset för boken har 
varit stort – en effekt av att föregående barnbokstitlar från Alvina förlag lovordats av recensenterna. 

Syskonbråk och lek
Boken Emblas universum präglas av författarnas gemensamma bakgrund inom teatern och är uppbyggd 
som ett kammarspel. Huvudpersonen Embla, lillasyster Anna och mamma rör sig i ett enda rum där 
Embla bygger en rymdraket. Lillasyster vill gärna vara med och leka, men får inte.

Temat kretsar kring syskonrivalitet och det klassiska dilemmat att få vara med i leken – eller inte. 
Samtidigt lyfter boken barns rätt till fantasi på sina egna villkor, och rätten att själva få bestämma. 
Embla inviger läsaren i sitt universum och låter med stor integritet oss förstå att hennes fantasi är värd 
att tas på allvar. Fast, kanske blir det lite ensamt i rymden till slut? →
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Kontrasterande bildteknik
Illustrationerna består av blandteknik och collage, där Sara Lundberg bygger upp en fin kontrast 
 mellan blyertsteckningar som gestaltar vardagens fyrkantiga begränsningar och fantasivärlden  
– i vilken både färger och text får flöda fritt över uppslaget. Det blir också i fantasin som de både 
 syskonen slutligen kan mötas.

Miljöaspekt i fortsatt fokus
Alvina förlags uttalade fokus på barnboksproduktion under kontrollerade förhållanden, har tidigare 
uppmärksammats av bl a Svensk Bokhandel, ETC och Göteborgs-Posten. 

– Jag blir nu kontaktad av andra förlag som är nyfikna på hur de ska gå tillväga för att bli mer 
 miljömedvetna, säger Kristina Hoas, förlagschef på Alvina förlag. Likaså hör många författare av sig 
och vill ge ut sina böcker här med anledning av vårt miljötänk. Att de tidigare titlarna dessutom 
 fungerat väl rent försäljningsmässigt, stärker min övertygelse ytterligare. 

Boken Emblas universum vänder sig till barn i åldern 3–6 år och kompletteras även med en hand-
ledning för pedagoger.
 
Om Alvina förlags miljöprofil
Hela Alvina förlags barnboksproduktion sker under kontrollerade förhållan-
den rent miljömässigt. Böckerna trycks i Sverige och Emblas universum 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. 

För mer information och recensionsexemplar, kontakta:
Kristina Hoas, förlagschef
Alvina förlag och produktion AB
E-post: press@alvinaforlag.se
Mobil: 070–22 81 903

Pressbilder kan laddas ner från:
www.alvinaforlag.se/om_alvina/pressrum.shtml
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