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Texter om böcker och upphovsmän i Bok Happy Meal 2014 

 
Kvällen när pappa lekte  
Text Ulf Stark 
Bild Mati Lepp 
 
Pappa är inte van vid att leka. Men en kväll när mamma är borta gör han det ändå. 
Han leker gömma nyckeln med Ulf och hans bror. Och Ulf gömmer den på det 
svåraste stället. 
 

 

 

Örjan – den höjdrädda örnen 

Text och bild Lars Klinting 

 

Örjan drömmer i hemlighet om att sväva högt uppe bland molnen tillsammans med 

de andra örnarna. Men han törs inte – han har höjdskräck. En dag lurar en liten fågel 

honom att klättra upp i ett högt träd. Men hur ska han komma ner igen? 

En bilderbok om skogens största och minsta fågel – kungsörnen och kungsfågeln – 

men också om självkänsla. 

 

 

Pelle hjälper en riddare 

Text och bild Jan Lööf 

 

Följ med Pelle på ett riktigt riddaräventyr! Möt en prinsessa, som hålls fången av en 

skräckinjagande drake, och en tapper riddare som vill rädda henne. Men hur modig 

är riddaren Pablo egentligen?  Han ser gammal och trött ut. Vågar han kämpa mot 

den eldsprutande draken? Vilken tur att Pelle kommer till hans hjälp… 

 

 

Julia vill ha ett djur 

Text Barbro Lindgren 

Bild Eva Eriksson 

 

Julia vill ha ett djur men hon får inget. Därför går hon med dockvagnen varje dag och 

letar efter djur att stoppa i den. Helst av allt vill hon hitta en häst. Men en igelkott eller 

groda skulle också gå bra… 

 

Barbro Lindgren är årets vinnare av det stora Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 

Minne. 
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Lilla Lena är doktor 

Text och bild Åsa Karsin 

 

Idag är Lilla Lena doktor. Först blir katten sjuk och sen blir sjuksystern dålig. Det går 

åt mycket bandage och många sprutor. Men en doktor kan väl inte bli sjuk själv? 

En bilderbok för de allra yngsta.  

 

 

Rita och Krokodil på fisketur 

av Siri Melchior 

 

En morgon ligger det en krokodil i Ritas badkar. Det verkar som om den har tänkt 

stanna så Rita bjuder den på frukost. Sedan ska Krokodil få följa med på fisketur, 

bara han sitter stilla och inte skrämmer bort alla fiskar. 

En berättelse om en fantasifull flicka och hennes låtsatskompis. 

 

 

Sov nu, Vesta-Linnéa! 

Text Tove Appelgren 

Bild Salla Savolainen 

 

När Vesta-Linnéa inte vill gå och lägga sig blir mamma så trött, så trött. Men det blir 

Vesta-Linnéa också, för hon kan bara inte sova. Och det är kusligt att vara vaken 

ensam… 

En psykologisk berättelse där både barn och föräldrar kan känna igen sig.  

 

 

När alla sover 

Text Nicolai Houm 

Bild Rune Markhus 

 

På natten när alla sover och drömmer om det de drömmer om – då kommer Boba. 

Boba river ner allt han ser. Han är trettio meter lång, barbent och pälsklädd. Ingen vet 

om det och ingen ser det. Alla sover genom oväsendet. Alla utom en. 

En magisk berättelse med en stark flicka.  
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Texter om författare/illustratörer i Bok Happy Meal 2014 

 

Lars Klinting (1948-2006) var snickaren som blev högt älskad barnboksförfattare. 

De sju böckerna om Castor och Frippe är uppskattade, såväl i Sverige som i många 

andra länder. Castorpriset – ett pris till Lars Klintings minne – har instiftats och delas 

ut i en tävling för bilderböcker som förenar fakta och fantasi.  

 

 

Ulf Stark (född 1944) är uppväxt i Stureby utanför Stockholm, där flera av hans 

böcker utspelar sig. Då han 1984 vann Bonniers Juniorförlags barnbokspristävling 

med Dårfinkar & Dönickar kom det stora genombrottet. Efter det har det blivit ett 

fyrtiotal böcker, film- och TV-manus och han har tilldelats flera stora litterära 

utmärkelser.  

 

Jan Lööf (född 1940) är konstnär, illustratör, serieskapare och jazzmusiker. Han har 

gjort serierna Felix och Ville och ett stort antal populära bilderböcker som Sagan om 

det röda äpplet, ABC boken, Sifferboken och flera böcker om Pelle. Han har belönats 

med en lång rad stora priser.  

 

 

Mati Lepp (född 1947) är tecknare. Han har gjort Billy-böckerna tillsammans med 

Birgitta Stenberg och Viggo-böckerna tillsammans med Birgitta Westin. Andra 

författare som Mati Lepp har arbetat tillsammans med – förutom Ulf Stark – är Georg 

Johansson och P C Jersild. Han har bland annat tilldelats Elsa Beskow-plaketten 

för ABCD-boken 1998. 

 

 

Barbro Lindgren (född 1937) är en originell och personlig författare av både barn- 

och vuxenböcker. Hon debuterade 1965 med böckerna om Mattias, som sedan har 

följts av ett hundratal andra titlar, bland dem böckerna om Loranga, Sparvel, Den 

vilda Bebin och Max. Hon är översatt till en mängd språk och mångfaldigt belönad för 

sina böcker. I år fick hon Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA), världens 

största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. 

 

 

Eva Eriksson 

Eva Eriksson (född 1949) är en av Sveriges mest anlitade och kända illustratörer av 

böcker för barn. Hon har även skrivit egna böcker men framför allt har hon 

samarbetat med flera av våra mest kända barn- och bilderboksförfattare: Ulf Stark, 

Ulf Nilsson, Viveca Lärn och Barbro Lindgren. Hon har bland annat fått Elsa Beskow- 

plaketten och Astrid Lindgren-priset. 



4 
 

 

Tove Appelgren (född 1969) är verksam inom teatern som regissör, manusförfattare 

och dramatiker. Hon föreläser om barnkultur runt om i Norden och i Baltikum. Hennes 

fem böcker om Vesta-Linnea har översatts till en lång rad språk, bland annat till 

bengali, hindi och urdu. Samarbetet med illustratören Salla Savolainen har resulterat 

i flera litterära utmärkelser. 

 

 

Salla Savolainen (född 1962) har en Master of Arts-examen. Hennes bilder och 

illustrationer syns i bilderböcker, läroböcker och tidningar.  Hennes verk har ställts ut 

många gånger både i hemlandet Finland och utomlands.  

 

 

Nicolai Houm (född 1974) är journalist och arbetar som förlagsredaktör. Hans första 

bok kom 2004 och har följts av en novellsamling, som har filmats, och ytterligare en 

roman. Hans hittills enda barnbok, När alla sover, nominerades till det norska 

Kulturdepartementets bilderbokspris när den kom.  

 

 

 

Rune Markhus (född 1972) är reklamtecknare och arbetar som illustratör. Han har 

fått motta en rad utmärkelser för böcker som han har illustrerat, bland annat har han 

många gånger varit nominerad till tävlingen Årets vackraste böcker i Norge. 

 

 

Åsa Karsin (född 1969) är både författare och illustratör. De flesta av hennes böcker 

är skrivna för de minsta barnen och bland dem finns böckerna om Folke, om Ebba 

och Abbe och böckerna om Lilla Lena. Flera av småbarnsböckerna finns översatta till 

bland annat danska och norska.  

 

Siri Melchior (född 1971) arbetar med film som animatör. Hon har bland annat, 

tillsammans med några vänner, gjort produktioner för Channel 4, BBC Scotland och 

MTV. Hon har illustrerat en lång rad bilderböcker. Bokserien om Rita och Krokodilen 

är hennes egen skapelse, både som författare och illustratör. 

 


