Pressmeddelande 30 mars 2015

Ny barnbok på vers om populära Smilla & Milla.
Caroline Björk är 25 år och uppvuxen i den lilla byn Veberöd som ligger utanför Lund i Skåne. Redan
som liten hade hon en livlig fantasi och en stor passion för text och bild. Vid sidan av sitt
författarskap arbetar hon i butik, som webbdesigner och som badmintontränare för barn och
ungdomar.
Caroline säger: "Att knäcka de olika sociala koderna är inte alltid helt lätt och ibland kan det

behövas en hjälpande hand för att lösa problem i olika sociala relationer. I den här
berättelsen uppstår en rad olika konflikter mellan karaktärerna när de försöker enas om vad
de ska leka. Båda två kämpar för att få sin vilja igenom och båda två vägrar att ge efter. Med
boken Smilla & Milla och lövtjuvarna vill jag framförallt förmedla hur viktigt det är att kunna
ge och ta för att en vänskapsrelation ska fungera. Jag vill visa att man inte alltid kan få sin
vilja igenom och att det inte lönar sig att bli sur när man inte får som man vill.
Min tanke med den här berättelsen är att barn ska upptäcka att tjänster ger gentjänster. Jag
vill också genom den här berättelsen få fram vilket otroligt bra och roligt verktyg fantasin är.
Att med hjälp av fantasin kan vi hitta lösningar på alla otydligheter som kan uppstå i
lekvärlden och med hjälp av lite fantasi kan alla lekar bli hur roliga som helst för alla som är
med.”
Genom att skriva berättelsen på vers vill Caroline introducera rimord och stimulera
språkutvecklingen på ett roligt och lekfullt sätt. Med den här boken kommer barnen känna att de har
upplevt något, att de kan känna igen sig i berättelsen och lära sig någonting av den. Sist men inte
minst önskar Caroline att bjuda på en riktigt underhållande berättelse!
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