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PRESSMEDDELANDE:

Ester Arg och Daisy Galej
– vänner trots olikheterna
Starka känslor i bilderbok
om rätten att få vara den man är
Bakom miljöprofilerade Alvina förlags tionde barnbok – Ester Arg och Daisy Galej – står två debutanter.
Illustrationerna har gjorts av Maria Källström, illustratör och grafisk formgivare, och texterna av
Anna Platt, mansförfattare och skribent. Bilderboken Ester Arg och Daisy Galej är en varm berättelse
om två vänner som har ett motsatt förhållningssätt till världen; den ena är lättretlig och ilsken, den
andra godmodig och gladlynt.
Daisy älskar att baka och det doftar av vanilj och kanel hemma hos henne. Hon dukar fram fina
fat och kaffekoppar smyckade med blommor och fjärilar. Fast nästan alltid när de fikar blir Ester ilsk.
Daisy kanske tuggar för högt eller andas genom näsan så att det piper. Det är saker som gör Ester väldigt
upprörd. Daisy däremot, hon blir aldrig arg.

→

Belyser olikheterna
Trots olikheterna förblir Ester och Daisy goda vänner. I handlingen görs nämligen olikheterna inte till
ett problem som kräver en lösning, och de starka känslorna får finnas kvar ända till bokens slut. Boken
belyser rätten att få vara i sina egna känslor, även då det handlar om laddade känslor som ilska.
– Jag tror att de flesta av oss har drag av både Ester och Daisy. Vissa dagar ter sig glaset som halvfullt,
andra halvtomt, säger Anna Platt. Men för mig är berättelsens kärna att Ester och Daisy är de bästa
av vänner, trots sina olikheter.
Detaljerat i pastell
Maria Källström målar i sina humoristiska illustrationer upp en egen värld. För den uppmärksamma
läsaren finns det möjlighet att gå på djupet i bilderna, eftersom motiv och föremål går igen genom
sidornas olika illustrationer. Bilderna i klara pastellfärger är skapade för hand och bearbetade digitalt
genom collageteknik.
Boken riktar sig till barn mellan 3–6 år och utkommer i butik den 23 augusti. Den kommer att
kompletteras med en handledning för pedagoger, vilken kan laddas ner gratis från förlagets hemsida.

Ester Arg och Daisy Galej har bott grannar i många herrans år.
De är goda vänner och gör allt tillsammans. Som att spela krocket,
åka till badhuset och ha bananfrossa. När de fikar, sitter Ester nästan
alltid och blir ilsk. Daisy däremot, hon blir aldrig arg. Inte det minsta.
”Vad orättvist!” tänker Ester och blir arg igen. Varför blir Ester
så ofta arg, men aldrig Daisy?
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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
fokuserad på barn- och ungdomsböcker, samt Alvina produktion, som
producerar böcker, informationsmaterial m m på uppdrag.
Hela Alvina förlags produktion sker under kontrollerade förhållanden
rent miljömässigt. Böckerna trycks i Sverige och Ester Arg och Daisy Galej
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.
I sin debutbok berättar Anna Platt med ordglädje och värme

om Ester och Daisy, som är vänner för livet trots sina olikheter.
Maria Källström skapar med sina humoristiska illustrationer
en egen värld, med detaljerade bilder att försjunka i.
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