PRESSMEDDELANDE:

Memmo och Mysen
väntar på vintern
– Förväntan och snömagi i ny bilderbok
En av de mest nyskapande bilderbokskonstnärerna just nu är Emma Virke.
Nu släpps äntligen hennes tredje bok om de två vännerna Memmo och
Mysen – en bok om att längta efter vintern när hösten är som mörkast.
Den leriga höstens tröstlösa regnande är upptakten till den nya boken om Memmo och Mysen. De två
vännerna stretar hemåt genom den mörknande kvällen. Men så märker de hur det blir kallare och hur
allt omkring dem förändras. De kala grenarna täcks av gnistrande frost. Vattenpölen får ett tak av is
och de första snöflingorna börjar falla. Det måste vara vintern som är på väg!

❁

Emma Virke fortsätter skapa bilderboksmagi med sin nya bok. Poetiskt skildras vinterns första tecken
med stor förundran och förväntan. Lyckan är stor över den magiska snön som gör världen så vacker,
ljus och tyst, men bryts av besvikelsen som kommer när allt inte blir som man tänkt sig. När snön börjar smälta undan och försvinna alldeles för fort. Allt berättat med den särpräglade detaljrikedom och
språkliga glädje som gjort böckerna om Memmo och Mysen till så många barnfamiljers högläsningsfavoriter.
Liksom tidigare har Emma Virke skapat bilderna genom att i collageform sammanställa teckningar och
målade bakgrunder med inskannade tyger, papper och andra material. På så sätt bygger hon upp sin
egen bildvärld som många läsare redan kommit att älska genom de två tidigare böckerna – Memmo och
Mysen söker efter färger och Memmo och Mysen bråkar i vinden.

Memmo och Mysen väntar på vintern är miljömärkt med Svanen och FSC
och finns till försäljning från den 15 september.
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 Memmo och Mysen bråkar i vinden har företts 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
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