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Pressmeddelande:

Nytt ljus på klassiskt tema i

”Memmo och Mysen
söker efter färger”
Lekfull bilderbok skildrar kopplingen mellan
ljusets skiftningar och vår upplevelse av färgerna.
Efter den hyllade debuten Brevet till månen, som av pressen kallades ”en av årets intressantaste
bilderböcker”, kommer nu Emma Virkes andra barnbok på Alvina förlag. Boken Memmo och Mysen
söker efter färger vänder sig till barn i åldern 3–6 år och tar ett nytt och kreativt grepp på det klassiska
barnbokstemat färger.
Är rött bara rött?
Handlingen kretsar kring Memmo och Mysen som vaknar mitt i den mörka natten, där de finner att
alla färger har försvunnit. Tillsammans ger de sig ut för att söka efter dem, och i takt med att solen
stiger upp visar sig åter hela spektrumet av färger: glödande rött som soluppgången, blått, grönt och
turkost som havet och vitt som dimman.
Till skillnad mot tidigare barnböcker som belyser samma tema, lyfter Emma Virke alltså här fram sambandet mellan färg och ljus. Huvudpersonerna är helt omgivna av färgen och när man som läsare bläddrar
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genom boken förändras ljuset – och färgerna med det. Resultatet blir en stark upplevelse av färgerna runt
omkring oss och hur de hela tiden skiftar, för att så småningom mattas av och försvinna i skymningen.
Detaljrikt och finurligt
I boken utvecklar Emma Virke sin lekfulla collageteknik från Brevet till månen ytterligare. Bland gryningens
träd och växter gömmer sig olika djur och uppslagens anfanger kan bestå av böljande vatten eller hård sten.
När dimman väller in över uppslaget, blir till och med texten suddig! Handlingen och huvudpersonernas
underfundiga iakttagelser skildras med allitterationer och rim som gör texten extra rolig att läsa högt.
Intresse för miljömärkta barnböcker
Alvina förlags uttalade fokus på barnboksproduktion under kontrollerade förhållanden, har hittills rönt ett stort intresse bland såväl
konsumenter, press och bokhandlare, som bibliotek. Just boken
Memmo och Mysen söker efter färger har valts ut av fyra bibliotek
i Stockholm som höstens gåvobok till eleverna i sexårsverksamheten.
Boken kommer också att kompletteras med en handledning
för pedagoger, som ska utarbetas tillsammans med biblioteken och
pedagoger under början av hösten. Handledningen kan sedan laddas
ner gratis från förlagets hemsida.
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 Memmo och Mysen söker efter
färger 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.
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