
SOFIA CHANFREAU & AMANDA CHANFREAU:

GIRAFFENS HJÄRTA ÄR OVANLIGT STORT

Vega är tio år och bor på Giraffön tillsammans med Pappa. 
Allt är som vanligt i Vegas liv, alltså rätt så ovanligt. Hon ser 
saker som ingen annan ser, bland annat fantasidjur som hål-
ler henne sällskap i vardagen. I badrummet bor en grizzly-
björn med pälsen full av skummigt schampo och på skol-
vägen finns både asfaltsbävern Atle och övergångszebran 
Zacharias.

Vega har aldrig träffat sin mamma, och när hon frågar 
Pappa och morfar Hektor talar de i gåtor. När Pappa dess-
utom skaffar sig en kylig flickvän, samtidigt som Vega får en 
oväntad brevvän, ger sig Vega ut på äventyr för att leta reda 
på sin mamma.

JURYNS MOTIVERING

”Denna roman med magisk realism för till platser och 
stämningar som vibrerar av något ovanligt och fint. Läsa-
ren rycks med för att betrakta världen med berättarens och 
de centrala personernas ögon, och det uppstår fascineran-
de kopplingar mellan fantasi och verklighet. Berättandet 
präglas av ett vackert språk, överraskande vändningar och 
humor. Lika rikliga och särpräglade är bokens illustrationer 
som tar läsaren till miljöer därifrån man inte vill bort.”

Boken finns också på finska, utgiven av Kustantamo S&S. 
Åldersrekommendation 6–12 år.

NOMINERADE TILL FINLANDIAPRISET I BARN- OCH UNGDOMSLITTERATUR

SOFIA CHANFREAU & AMANDA CHANFREAU: GIRAFFENS 

HJÄRTA ÄR OVANLIGT STORT

ELLEN STRÖMBERG: VI SKA JU BARA CYKLA FÖRBI

KONTAKTER

Jonas Sundström
Marknadsföringschef
0452347823
jonas.sundstrom@sets.fi

Schildts & Söderströms | Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors | litteratur.sets.fi

ELLEN STRÖMBERG: VI SKA JU BARA CYKLA FÖRBI

Manda och Malin går vårterminen i nian, de är bästisar och 
bor i ett litet samhälle där det verkligen inte händer mycket. 
Malin och Manda kallas cyklarna för att de så ofta cyklar 
omkring i jakt på något spännande – en kille, en fest, lite 
kärlek, vad som helst.

JURYNS MOTIVERING

”En trovärdig ungdomsroman som handlar om vänskap, 
växande och stor livshunger. Författaren skildrar skarpögt 
och roligt tonåringars liv i en namnlös småstad, med grän-
ser som huvudpersonerna vill överskrida. Boken visar hur 
det känns att vilja väldigt mycket fastän man inte är helt sä-
ker på vad det är man vill.”

Vi ska ju bara cykla förbi är också nominerad till barn- och ung-
domskatering i Augustpriset, Sveriges största litteratur pris.

Boken är utgiven som ett samarbete mellan Schildts & 
Söderströms och Rabén & Sjögren. Boken finns också på 
finska, utgiven av Kustantamo S&S. Åldersrekommenda-
tion 12–15 år.
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