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PRESSMEDDELANDE:

Grodornas drottning
får inte väta sina fötter
– fint och finurligt om makt för barn

Författaren Davide Cali och illustratören Marco Somà introduceras i
Sverige med en humoristisk och vacker bilderbok om hur groddrottningen får sin makt. Och blir av med den igen.
I grodornas damm gör grodorna grodsaker. Allt är frid och fröjd, tills den dag något
kommer störtande från himlen och faller i vattnet med ett PLOPP. Snabbt dyker en
groda efter och kommer upp med något runt och glänsande. En drottningkrona!
Men vad gör egentligen den som just har blivit grodornas drottning?

❁

Vem har makt över makten
I den senaste bilderboken från Alvina förlag undersöks på ett underfundigt sätt frågor om makt och
ansvar. Vem får bestämma och varför? Hur förändras den som får makt? Och vilken roll spelar de som
står runt omkring?
Förläggaren Kristina Hoas menar att det är frågor som har extra stor relevans just nu:
– Jag tror att vi alldeles för ofta tänker på makt som något någon annan besitter. Då är det är lätt 		
hänt att avhända sig sitt eget ansvar, men faktum är ju att de allra flesta som har makt har fått den
av oss som finns runt omkring. Så vem eller vilka vi tillåter bestämma över oss är något vi alla har 		
ansvar för. Ja, faktiskt makt över.
Introduceras i Sverige
Författaren Davide Cali har skrivit ett 50-tal barnböcker som publicerats i 25 länder och har, liksom illustratören Marco Somà, belönats med flera priser. Med Grodornas drottning får inte väta sina fötter introduceras
de för första gången i Sverige. I allegorins form skapar en egen värld – en värld som påminner mycket om
vår egen och som får eget liv genom de noggrant utförda illustrationerna där jugendstil blandas med surrealistiska inslag. Här fångar grodorna flugor till drottningen och de grodor som tjusats av makten och blivit
hennes rådgivare. Men till slut är det ändå undersåtarna som utmanar drottningen.
För när en dyktävling anordnas är olyckan framme. Eller är det lyckan som vänder åter?
Grodornas drottning får inte väta sina fötter vänder sig till barn i åldern 3–6
år och finns i butikerna från den 15 april.
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
fortbildningar, utställningar, informationsmaterial m m på uppdrag.
Hela Alvina förlags produktion sker under kontrollerade förhållanden rent
miljömässigt. Böckerna trycks i Sverige och förses 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.
För mer information och recensionsexemplar, kontakta:
Kristina Hoas, förlagschef
Alvina förlag och produktion AB
E-post: press@alvinaforlag.se
Mobil: 070-22 81 903
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