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PRESSMEDDELANDE:

Fartfyllt om vind och vänskap i ny bilderbok

Väder och färger skildrar känslor
i höstliga Memmo och Mysen
bråkar i vinden
Nu utkommer Emma Virke, uppmärksammad
barnboksförfattare och illustratör som under 2013
bland annat deltagit i illustratörsutställningen på
Children’s Book Fair i Bologna, med den andra boken om
Memmo och Mysen på miljöprofilerade Alvina förlag.
Den första boken om duon fick mycket fina recensioner,
förärades en plats på tyska Internationale Jugendbibliotheks
”White Raven-lista” över internationellt intressanta böcker och
delades ut till 5 000 elever i sexårsklasserna runt om i Stockholm.

Vädret följer förloppet
Bilderboken Memmo och Mysen bråkar i vinden vänder sig till barn i åldern 3–6 år och är med sina
många rim, alliterationer och rytmiska formuleringar en tacksam högläsningsbok. Handlingen kretsar
runt hur otäckt det är när bästa vännen blir arg, vilka känslor det för med sig och om att slutligen bli
sams igen – allt sammanhållet av en påse som far genom berättelsen.
Vädret följer berättelsens dramatiska förlopp och förstärker, tillsammans med bokens färgskala,
skildringen av huvudpersonernas känslor. Boken ger också upphov till många funderingar kring
känslorna som väcks när vinden viner.
Bilder att försjunka i
Bilderna är uppbyggda i collageteknik, där tecknade illustrationer vävs ihop med inscannade foton
och material som tyg, papper och garn. Emma Virke har skickligt fångat de växlande känslorna både i
karaktärernas ansiktsuttryck och i deras kroppsspråk. För de läsare som tittar noga bjuds också på flera överraskningar: föremål flyger mellan bokens uppslag, andra motiv som ansikten döljer sig inne i bilderna och
några av detaljerna går att känna igen från den förra boken om Memmo och Mysen. I bakgrunden ges även
exempel på vindens många olika funktioner och användningsområden, som den bärande kraften bakom
exempelvis vindkraftverk, väderkvarnar och torkning av tvätt.
Memmo och Mysen bråkar i vinden är miljömärkt med Svanen och FSC och finns till försäljning från
den 5 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
böcker, 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 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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