ag har fantiserat ihop
berättelser sedan jag
var liten. Jag vet, ”alla”
författare säger så. För mig
var det ett andrum, ett
sätt att stänga ute världen, att
få sitta tryggt inne i min bubbla
och fantisera. Rockmusik har
alltid varit en stor del av mitt
liv, ju skramligare och ösigare,
desto bättre! Så varför inte skriva
en bok på temat? Med Sister
Suicide har jag försökt skriva en
så trovärdig historia som möjligt,
om en subkultur jag själv var
delaktig i.

ANG! Min panna slår in i en haka och magen buffar
mot en kropp. Jag tar ett steg bakåt och kväver en
flämtning. Jay Drake står livs levande framför mig!
Reagerade han inte på mig, eller? En liten skiftning
i ansiktet? Det är svårt att veta, pilotsolglasögonen
döljer. Han rättar till pannbandet under den spanska hatten.
Sekunderna är minuter, mitt hjärta slår i hundratjugo, tills Jay
smilar befriande.

Ett framträdande på Måndagsbörsen med Noice
ändrade allt! Noice hade det jag inte visste
att jag sökte, och Hasse var den perfekta
kombon av sockersöt och livsfarlig. Men hur
skulle det kunna bli vi två?

Junia, en rocktjej från Bredäng, törstar efter kärlek och
trygghet, något hon inte fått under sin uppväxt. Jay, gitarrist i
det engelska rockbandet Dragons, är rädd för kärlek och vågar
inte släppa in någon i sitt liv.

Kris Kite, född 1969 i Stockholm.
Hon bor i Vasastan och på Österlen.

Efter att de två krockat in i varandra kan ingen av dem stå emot
den passion som snabbt växer fram. De påbörjar en resa i det
djupa, vad de saknar och längtar efter, men inte klarar. Jays
missbruk ligger som nattsvarta vingar över dem båda. Kommer
de att bli varandras räddning eller undergång?

Sister Suicide, är hennes
debutroman.

40 år efter Noice genombrott,
och 17 år efter Hasse
Carlssons död, berättar
journalisten Pernilla
Gillback utlämnande om sina år
tillsammans med popidolen, och
om sin egen karriär i dansoch showgrupper.

När jag inte skriver själv arbetar
jag som förläggare, redaktör
och skrivpedagog. Jag har
en bakgrund som bild- och
mediapedagog och jag älskar
att jobba i kreativa projekt
tillsammans med andra. Allt
detta gjorde att jag startade
Under the Kite Publishing.

Sister Suicide är en generationsroman om rock ’n’ roll, sex och
droger, och om att växa upp som trasig ung vuxen. Berättelsen
utspelar sig i Stockholm, på Londons pulserande rockklubbar
och i turnébussar längs Europas vägar under 80-talet. Det är en
berättelse om kärlek, om livets toppar och dalar, och är på så
sätt en tidlös berättelse - som skulle kunna utspela sig när som
helst.

”I boken ger jag min version
av vad som pågick när inte
media var med. Jag bygger
berättelsen på djupintervjuer
och egna erfarenheter från åren
jag levde ihop med Hasse. Vissa
delar är helt autentiska, andra
skulle kunna hänt på det sätt
som i boken. Vissa personer
anges med sina rätta namn, andra
namn är utbytta.”

Drömmer du om att slå igenom?
Vill du ha kunskap och verktyg att nå din publik?

Scenen är din - Gör ditt varumärke till en hit, är en pedagogisk och personligt skriven handbok till dig som är redo
att förverkliga din dröm. Boken riktar sig även till dig som
vill arbeta med att bygga och marknadsföra andras publika varumärken.
PR-strategen och beteendevetaren Anna Moore har hjälpt
hundratals artister och företagare att nå en större publik.
Hon tänder stjärnor på himlen och får debutanter att lyfta
till nästa nivå med hjälp av coachning, PR-strategier och
mediaträning. Är du redo? Scenen är din!
Genom att följa Annas modell får du verktygen hur du
bygger ett hållbart publikt varumärke med målet att synas,
höras och nå ut. Förutom att du får lösningar och handfasta tips på hur såväl traditionell PR som sociala medier
angrips, delar flera kända artister med sig av sina egna
erfarenheter.
Anna Moore har arbetat på flera av de stora musikbolagens ledande befattningar inom PR och marknadsföring.
I dag driver hon PR-bolaget Moore To Be. Anna är en flitigt
anlitad föreläsare och lärare på olika musikutbildningar.

/ Kris Kite

Pernilla Gillback

www.underthekite.se
https://www.instagram.com/
underthekitepublishing/

Tonårsdrömmar
Noice, Hasse & jag

Sister Suicide

Jag vill bli stor - större - störst!

Sarah Vegna & Maya Jönsson
Under the Kite

inga myror och maneter.

Från stjärna till hjärna är en berättelse om hur livet har utvecklats och
förändrats, om hur djur har kommit och gått. Från manet till människa,
från bakterie till blåval. Allt på rim, och med illustrationer som väcker
nyfikenhet och förundran. En faktaordlista finns längst bak i boken.

Allt är stort, utom jag. Jag är så liten att jag
inte märks. Inom mig brinner en önskan.
Jag vill bli stor - större - störst!

sniffa på den första
matematiken med matte Ma och Tiken!
Upptäck siffrornas magi tillsammans med en
hund och en matte fulla av äventyr och lek.
De funderar på hur siffror och tal hänger
ihop, till havs och på land, inne och ute,
hela året runt. Överallt och närsomhelst
finns matematiken.
25 illustratörer och författare har
skapat en finurligt färgsprakande bok kring
siffror och tal. Boken innehåller
härliga bilder och texter som stimulerar
lusten för yngre barn att räkna.
Sniffa på siffror med matte Ma och Tiken
är den första delen i en serie kreativa,
inspirerande och lockande
bilderböcker om matematik.

JOHAN EKLÖF & BJÖRN SELIN

Från stjärna till hjärna

I havets djup är allting blått
Sarah Vegna & Maya Jönsson
Bilderbok 3-6 år
ISBN: 978-91-985250-4-5

Under the kite presenterar
i samarbete med 25 författare och illustratörer:

Johan Eklöf & Björn Selin

Lotta Hellström berättar med värme och humor om hur det är
att vara sju år och längta efter vänner. Linda Weilands
underfundiga illustrationer ger uttryck åt bokens finurligheter.

Lotta Hellström
Först fanns ingenting alls,
inga stjärnor
och planeter.
Linda
Weiland
Ingen tid och ingen himmel,
Följ med på en resa i historien, från forntiden på jorden genom
evolutionen. Vi hittar urdjur och berättar om jättar, möter groddjur,
rovdjur och odjur på flera meter. Och bland alla fossila ben, rundmunnar och maneter, träffar vi också djur vi inte vet vad de heter!

Sniffa på siffror med matte Ma och Tiken

Kompisjakten är första boken om Vida. Det är en kapitelbok för
stora och små, att läsas högt eller tyst. Boken bjuder på skratt
och fnitter och lite allvar. Framförallt är det en bok om ovanlig
vänskap.

Blandade historiska noveller från olika
epoker på temat livet, kärleken och döden.

Från stjärna till hjärna

I havets djup är allting blått

Hon har f lyttat med sin pappa till ett gammalt hyreshus på
Planetgatan. Tyvärr bor där inga andra barn.
I sandlådan finns bara kattbajs och under gungorna växer högt gräs.
Vida tar till all sin påhittighet och list och ger sig av på
kompisjakt ... med oanat resultat.

Lotta Hellström & Linda Weiland Kompisjakten

Vida har tråkigt!
Allt är stort, utom jag.
Jag är så liten att jag inte märks.
Inom mig brinner en önskan.

Drömmer du om att slå igenom?
Vill du ha kunskap och verktyg att
nå din publik?
En pedagogisk och personligt skriven
handbok till dig som är redo att förverkliga
din dröm.

Novellantologi
Svensk skönlitteratur
ISBN: 978-91-985250-3-8

Generationsroman om rock n’ roll, sex
och droger och om att växa upp som
trasig ung vuxen.

Om tuggummidoftande popromantik, spruckna tonårsdrömmar och en musikindustri som
i sin iver på framgång bäddar för undergång.

Anna Moore
Management
ISBN: 978-91-985250-0-7

Livet, kärleken & döden

Kris Kite
Svensk skönlitteratur
ISBN: 978-91-985250-1-4

Pernilla Gillback
Memoarer och biografier
ISBN: 978-91-985250-2-1

Scenen är din

Under the Kite

Tonårsdrömmar – Noice, Hasse och jag är en bok om
tuggummidoftande popromantik, tonårsdrömmar
och en musikindustri som, i sin
iver på framgång, bäddar för
undergång.

UnderJ the Kite
presenterar
hösten 2019

P

Jag var en 15-åring som tillbringade sex dagar i
veckan på Operan som balettdansös. Uteliv sågs inte
med blida ögon från operaledningen. Allt jag ville
var att dansa och festa, och samtidigt bygga min
karriär.

Anna Moore SCENEN ÄR DIN Gör ditt varumärke till en hit

Hasse var 15-åringen som satt på pojkrummet i Gustavsberg
och drömde om att bli rockstjärna. En dröm som slog in
över en natt. Han kastades in i ett liv med turnébussar,
droger och trånande tjejer.

Kompisjakten

Lotta Hellström & Linda Weiland
Kapitelbok 6-9 år
ISBN: 978-91-985250-5-2
Första boken om Vida. Hon är sju år och
är nyinflyttad med sin pappa i ett gammalt
hyreshus. Sorgligt nog finns där inte en endaste kompis till Vida. Inga barn alls faktiskt.
Det är dags att ge sig ut på jakt, kompisjakt.

Johan Eklöf & Björn Selin
Faktabok, barn och ungdom
ISBN: 978-91-985250-6-9

Det här är en resa i historien, från forntiden
på jorden genom evolutionen. Vi hittar urdjur och berättar om jättar, möter groddjur,
rovdjur och odjur på flera meter. Och bland
alla fossila ben, rundmunnar och maneter,
träffar vi också djur vi inte vet vad de heter.

Sniffa på siffror med matte
Ma och Tiken
25 författare och illustratörer
Bilderbok
ISBN: 978-91-985250-7-6

En kreativ, inspirerande och lockande bilderbok om att matematik finns överallt, att den
är kul och vilken nytta vi har av den.

Under the Kite Publishing

är ett nystartat förlag som vill skapa ett alternativ till såväl
traditionella- som hybridförlag. Vi vill gå utanför boxen och
skapa olika kreativa lösningar på bokutgivning.
På detta sätt tror vi att fler härliga böcker når sina läsare.
Vi hjälper författare och illustratörer att flyga högt så att
de når sina drömmar och mål, samtidigt som de är trygga
under förlagets vingar.

Om mig och min poesi.
Jag Mick Saurell, född 1964 med bakgrund i
punken, har under flera års tid, vid sidan om
mitt musicerande, skrivit poesi.
I mitt skrivande har jag lagt all fokus på
att skriva enkelt och lättläst fast på ett
nyskapande sätt.
Mina dikter är i det stora hela
samhällskritiska och attackinriktade med
ironisk svart humor, där jag emellanåt väver
in verklighetsflyende diktstycken.
Med tanke på det egoistiska systemskifte och
hårda samhällsklimat som råder i dagsläget,
kände jag att det var dags att börja skriva och
lyfta fram fenomen som utsatthet, orättvisor
och känslan av att inte tillhöra.

Under the Kite Publishing

"Som en kylig påminnelse", ligger mer än rätt
i tiden. Jag har själv erfarenhet av det mesta
jag skriver om, vilket lett till att helheten i
dikterna både blivit slagkraftiga och ärliga.
Kort sagt, "upplevelsen av att bli utestängd
och överkörd, gjorde att pennan blev mitt
vapen". I ren kontext, så skriver jag utifrån
min erfarenhet. Min syn på det hela. Och jag är
långt från rumsren. Med andra ord: akademisk
korrekthet har det aldrig funnits vare sig tid
eller utrymme till att ta någon hänsyn till.
"So smoke it, or leave it!"
Mick Saurell

Hantverkargatan 52 | 112 31 Stockholm
0708-44 87 69 | www.underthekite.se | info@underthekite.se
Under the Kite
Publishing

Ingen tröstar bananflugor

Robert Johnson
Humor, kåserier för vuxna
Under the Kite
ISBN: 978-91-985250-9-0
Publishing

Under the Kite Publishing
Hantverkargatan 52 | 112 31 Stockholm
0708-44 87 69 | www.underthekite.se | info@underthekite.se
www.instagram.com/underthekitepublishing/

Robban talar ut om ballhojta,
melkerism och grilljannar.

Som en kylig påminnelse
Mick Saurell
Lyrik
ISBN: 978-91-985250-8-3
Samhällskritiska och attackinriktade
dikter med ironisk svart humor +
verklighetsflyende poem.

Tonårsdrömmar Noice, Hasse & jag
av Pernilla Gillback

Tonårsdrömmar – Noice, Hasse och jag
är en bok om tuggummidoftande
popromantik, tonårsdrömmar och en
musikindustri som, i sin iver på framgång, bäddar för undergång.
40 år efter Noice genombrott, och 17 år efter
Hasse Carlssons död, berättar journalisten Pernilla
Gillback utlämnande om sina år tillsammans med
popidolen, och om sin egen karriär i dans- och
showgrupper.
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Titel: Tonårsdrömmar – Noice, Hasse och jag
Författare: Pernilla Gillback
ISBN: 978-91-985250-2-1
Utgivning: September 2019
Kategori:
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Foto: Peter Knutson

Pernilla Gillback har arbetat som journalist i 20
år och använder sig delvis av journalistiska metoder när hon skriver. Frågan om musikbranschens
ansvar är central i Tonårsdrömmar. Boken är en
djupdykning i det händelseförlopp som ledde fram
till Hasse Carlssons död vid 37 års ålder. Boken ger
också en beskrivning av en ung flickas hopplösa
förälskelse i en popidol och om turerna som ledde
fram till en stormande kärleksaffär.

”Det gjorde mig ont att prata med Hasses föräldrar,
efter Hasses död. Föräldrarna berättade om hur
bolaget som ordnade Noice turnéer lovade dem att
ta väl hand om Hasse som då var femton år gammal. Jag visste ju från mina år tillsammans med
Hasse att bolaget gjort allt annat än skydda honom
från, till exempel, droger”, säger Pernilla Gillback
och menar att frågan om musikbranschens ansvar
är lika aktuell idag som för 40 år sedan.
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ag har fantiserat ihop
berättelser sedan jag
var liten. Jag vet, ”alla”
författare säger så. För mig
var det ett andrum, ett
sätt att stänga ute världen, att
få sitta tryggt inne i min bubbla
och fantisera. Rockmusik har
alltid varit en stor del av mitt
liv, ju skramligare och ösigare,
desto bättre! Så varför inte skriva
en bok på temat? Med Sister
Suicide har jag försökt skriva en
så trovärdig historia som möjligt,
om en subkultur jag själv var
delaktig i.

ANG! Min panna slår in i en haka och magen buffar
mot en kropp. Jag tar ett steg bakåt och kväver en
flämtning. Jay Drake står livs levande framför mig!
Reagerade han inte på mig, eller? En liten skiftning
i ansiktet? Det är svårt att veta, pilotsolglasögonen
döljer. Han rättar till pannbandet under den spanska hatten.
Sekunderna är minuter, mitt hjärta slår i hundratjugo, tills Jay
smilar befriande.

av Kris Kite

Sister Suicide är en generationsroman
om rock’n’roll, sex och droger, och om
att växa upp som trasig ung vuxen.

Junia, en rocktjej från Bredäng, törstar efter kärlek och
trygghet, något hon inte fått under sin uppväxt. Jay, gitarrist i
det engelska rockbandet Dragons, är rädd för kärlek och vågar
inte släppa in någon i sitt liv.

Junia, en rocktjej från Bredäng, törstar efter
kärlek och trygghet, något hon inte fått under sin
uppväxt.
Jay, gitarrist i det engelska rockbandet
När jag inte skriver själv arbetar
jag som förläggare, redaktör
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djupa, vad de saknar och längtar efter, men inte
/ Kris Kite
klarar.
Jays missbruk ligger som nattsvarta vingar
över dem båda. Kommer de att bli varandras
räddning eller undergång?

Efter att de två krockat in i varandra kan ingen av dem stå emot
den passion som snabbt växer fram. De påbörjar en resa i det
djupa, vad de saknar och längtar efter, men inte klarar. Jays
missbruk ligger som nattsvarta vingar över dem båda. Kommer
de att bli varandras räddning eller undergång?
Sister Suicide är en generationsroman om rock ’n’ roll, sex och
droger, och om att växa upp som trasig ung vuxen. Berättelsen
utspelar sig i Stockholm, på Londons pulserande rockklubbar
och i turnébussar längs Europas vägar under 80-talet. Det är en
berättelse om kärlek, om livets toppar och dalar, och är på så
sätt en tidlös berättelse - som skulle kunna utspela sig när som
helst.

Foto: Synöve Borlaug Dufva
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Sister Suicide

Berättelsen utspelar sig i Stockholm, på Londons
pulserande rockklubbar och i turnébussar längs
Europas vägar under 80-talet. Det är en berättelse
om kärlek, om livets toppar och dalar, och är på så
sätt en tidlös berättelse - som skulle kunna utspela
sig när som.

e
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”Rockmusik har alltid varit en stor del av mitt liv,
ju skramligare och ösigare, desto bättre! Så varför
inte skriva en bok på temat? Med Sister Suicide har
jag försökt skriva en så trovärdig historia som möjligt, om en subkultur jag själv var delaktig i. Med
boken vill jag slå hål på den glorifierande rockmyten genom att visa upp baksidan och konsekvenserna med droger, groupies, självförnekelse, självutplånande, ångest och osäkerhet. Karaktärerna i
boken gör sig själva illa och missbrukar något på ett
eller annat sätt, något de inte är helt medvetna om
själva.” / Kris Kite
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Som en kylig påminnelse
av Mick Saurell

Samhällskritiska och attackinriktade
dikter med ironisk svart humor samt
verklighetsflyende poem.
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Författare: Mick Saurell
ISBN: 978-91-985250-8-3
Utgivning: September 2019
Kategori: Lyrik
Förlag: Under the Kite Publishing

Mick Saurells dikter utforskar det som är udda på
livets bakgator; som orättvisor, maktmissbruk och
människors utsatthet. Han har själv fått smaka på
hur det verkligen känns att bli förminskad och
maktlös som människa. Dikterna utstrålar ärlighet
och förmedlar trovärdighet som berör. Känslan av
att bli utraderad som individ är ständigt närvarande.
Vår kyliga realtid där ingen verkar vilja ansvara för
följder och reflektera över vart vi egentligen är på
väg pockar på i texterna. Som en kylig påminnelse
är samtidigt en stark hyllning och kärleksförklaring
till de hårt arbetande människor man lätt glömmer
bort. Boken påminner om att denna dolda grupp
människor faktiskt är värda omtanke och all respekt
i världen.
Textspråket och sättet Mick skriver på är enkelt,
slagkraftigt och tilltalande. Detta för att synliggöra
vad dikterna handlar om, så att läsaren förstår vad
hen läser och att dikterna helst ska framkalla inre
bilder. Han går rakt på sak. Han attackerar allvarliga
samhällsfenomen med svart dräpande humor och
glimten i ögat.

Foto: Lena Saurell

ed bakgrund i
id, vid sidan om
si.

”Jag skulle vilja beskriva mig själv som en tänkare,
samhällskritiker och mental outsider som alltid känt
ett starkt behov att uttrycka mig. En enerverande
ifrågasättare, med sitt grundursprung i punken,
som ständigt envisas med att göra ”som si”, bara
för att etablissemanget säger att nu är det ”som så”.
En form av marodör som hjärtans gärna kastar
järnskrot i samhällets kugghjul. En själspyroman
som önskar tända eld på alla livslögner, ogrundade
påståenden och falska värderingar.” / Mick Saurell
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Scenen är din - Gör ditt varumärke till en hit
av Anna Moore

Drömmer du om att slå igenom?
Vill du ha kunskap och verktyg att nå
din publik?
Scenen är din - Gör ditt varumärke till en hit, är
en pedagogisk och personligt skriven handbok till
dig som är redo att förverkliga din dröm. Boken
riktar sig även till dig som vill arbeta med att
bygga och marknadsföra andras publika varumärken.

Foto: Paulina Westerlind

PR-strategen och beteendevetaren Anna Moore
har hjälpt hundratals artister och företagare att nå
en större publik. Hon tänder stjärnor på himlen
och får debutanter att lyfta till nästa nivå med
hjälp av coachning, PR-strategier och mediaträning.
Är du redo? Scenen är din!
Genom att följa Annas modell får du verktygen
hur du bygger ett hållbart publikt varumärke med
målet attsynas, höras och nå ut.Förutom att du får
lösningar och handfasta tips på hur såväl traditionell PR som sociala medier angrips, delar flera
kända artister med sig av sina egna erfarenheter.

Baksidan
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Titel: Scenen är din - Gör ditt varumärke till en hit
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”Idén om att skriva en bok, och dela med mig
av min kunskap, har varit ett mål för mig under
många år. Nu är den här och jag hoppas den kommer inspirera många att ta sitt kliv och nå sina
mål! Mina teorier tar avstamp från 25 års erfarenhet av personlig coachning, marknadsföring och
PR av, framför allt, artister i musikbranschen,och
på senare år, även personer och företag som verkar
inom andra branscher. Att få bidra till att expandera, bygga publika och hållbara varumärken, är
kärnan i allt jag gör - och syftet med boken. Scenen
är din!” / Anna Moore
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I havets djup är allting blått
av Sarah Vegna och Maya Jönsson

Om att förlora sig i längtan efter att
bli stor och att ta makten tillbaka.

”Det är inte svårt att hitta inspiration i Mayas
fantastiska bilder. Ganska snabbt kom orden. Berättelsen om barnet som känner sig så litet att hon
tror att hon är obetydlig. Men som brinner av en
längtan. En berättelse som jag själv har burit inom
mig sen barndomen och som fick ny glöd av Mayas
bilder.” / Sarah Vegna

Information om boken:

Under the Kite

Baksidan

Sarah Vegna & Maya Jönsson

Maya är yngst i sin syskonskara och det var
känslan av att vara liten och ”inte få va med” och
att ”inte få bestämma” som inspirerade henne
till handlingen i boken. Hur det kändes att vara
barn med stora känslor som inte togs på allvar.
Att känna sig maktlös. Minst i hela världen. Det
ledde till en längtan efter att bli stor och ta makten
tillbaka. Jaget i boken får sin önskan uppfylld och
blir stor, större, störst!

I havets djup är allting blått

Allttill
är stort,
I havets djup är allting blått kom
på utom
ett alljag.
Jag är så liten att jag inte märks.
Inom mig
deles speciellt sätt. Idén var Mayas
och
hon
hade
brinner
en önskan
.
Jag vill bli stor - större - störst!
redan gjort de flesta bilderna när hon och Sarah
började prata om ett samarbete. De har tidigare
tillsammans gjort Jag kom hit på ett litet blad
(Kikkuli förlag).

I havets djup är allting blått är en episk äventyrsberättelse med fantastiska bilder som handlar om
en flicka som tar för sig av världen och utvecklas.
Den filosofiska och eftertänksamma känslan i
boken gör den perfekt som underlag till spännande diskussioner och filosofiska funderingar.
De detaljrika bilderna och den mångfacetterade
texten lockar till läsning om och om igen.

Titel: I havets djup är allting blått
Författare: Sarah Vegna
Illustratör: Maya Jönsson
ISBN: 978-91-985250-4-5
Utgivning: September 2019
Kategori: Bilderbok 3-6 år
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Kompisjakten

Kompisjakten är första boken om Vida. Det är en kapitelbok för
stora och små, att läsas högt eller tyst. Boken bjuder på skratt
och fnitter och lite allvar. Framförallt är det en bok om ovanlig
vänskap.
Lotta Hellström berättar med värme och humor om hur det är
att vara sju år och längta efter vänner. Linda Weilands
underfundiga illustrationer ger uttryck åt bokens finurligheter.

Baksidan
Information om boken:
Titel: Kompisjakten - Vida på Planetgatan
Författare: Lotta Hellström

av Lotta Hellström och Linda Weiland
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Lotta Hellström älskar att fantisera, leka och knåpa på grejor tillsammans med barn. I Kompisjakten utforskar hon, genom Vida, hur det är att vara
barn, hur det känns att vara ensam, vem man kan
vara vän med och om man kan vara kompis med
gubbar. Med boken vill hon förmedla att med
uppfinningsrikedom och fantasi kan man skaffa
vänner där man minst anar och att kompisar kan
se olika ut. Med henne drar lek, bus och vänskap
in på Planetgatan 13. Somliga grannar och grannkatter får annat än det gamla vanliga att tänka på.

Lotta Hellström & Linda Weiland
Kompisjakten

Hon har f lyttat med sin pappa till ett gammalt hyreshus på
Planetgatan. Tyvärr bor där inga andra barn.
I sandlådan finns bara kattbajs och under gungorna växer högt gräs.
Vida tar till all sin påhittighet och list och ger sig av på
kompisjakt ... med oanat resultat.

Lotta Hellström & Linda Weiland Kompisjakten

Vida har tråkigt!

Lotta Hellström
Linda Weiland

Lotta Hellström
Linda Weiland

”När jag fick läsa manuset, fullkomligt älskade jag
det, bilderna bara haglade i huvudet och sättet jag
ville illustrera boken på kändes självklar. Lottas
fantastiska lekfullhet, underbara och annorlunda
beskrivningar gjorde att jag ville fånga känslan i
texten.” / Linda Weiland

Illustratör: Linda Weiland
ISBN: 978-91-985250-5-3
Utgivning: September 2019
Kategori: Barn och ungdom, kapitelbok 6-9 år
Förlag: Under the Kite Publishing
Omfång: 96 sidor
Format: 154 x 209 mm
Bandtyp: Hårdband
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Sniffa på siffror med matte Ma och tiken
av 25 författare och illustratörer

Sniffa på den första matematiken med
matte Ma och Tiken

Under the kite presenterar
i samarbete med 25 författa
re och illustrat

örer:

Upptäck siffrornas magi tillsammans med en
hund och en matte, fulla av äventyr och lek. De
funderar på hur siffror och tal hänger ihop, till
havs och på land, inne och ute, hela året runt.
Överallt och närsomhelst finns matematiken.

Sniffa på siffror med matte
Ma och Tiken

sniffa på den första
matematiken med matte Ma
och Tiken!
Upptäck siffrornas magi tillsamm
ans med en
hund och en matte fulla av
äventyr och lek.
De funderar på hur siffror
och tal hänger
ihop, till havs och på land,
inne och ute,
hela året runt. Överallt och
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25 illustratörer och författa
re har
skapat en finurligt färgspra
kande bok kring
siffror och tal. Boken innehålle
r
härliga bilder och texter som
stimulerar
lusten för yngre barn att räkna.

Sniffa på siffror med matte Ma och Tiken är fylld
med härliga bilder och texter som ska stimulera
lusten att upptäcka siffror, tal och matematikens
fascinerade värld. 25 illustratörer och författare
har tillsammans skapat den här finurliga färgsprakande boken. De olika illustratörerna har gjort
sina egna tolkningar utifrån Annika Jernstigs
förlaga på Ma och Tiken. Gänget bakom boken
har tidigare gjort De magiska tjugonio, en bokstavsvärld, (Idus förlag).

Sniffa på siffror med matte
Ma och Tiken
är den första delen i en serie
kreativa,
inspirerande och lockande
bilderböcker om matematik.

Baksidan
Information om boken:
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Författare och Illustratör: 25 olika, se ovan.
ISBN: 978-91-985250-7-6
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Förlag: Under the Kite Publishing
Omfång: 36 sidor
Format: 175 x 248 mm
Bandtyp: Hårdband
Omslagsillustration: Emelie Engblom Molin

”Jag ville göra en nyskapande bok som signalerar
att matematik är roligt, att den finns överallt och
vilken nytta vi kan ha av den. Det finns mängder
av saker att upptäcka på varje uppslag. Boken passar alla barn som är nyfikna på siffror och som är
redo att lära sig räkna. Det finns oändliga pedagogiska sätt att arbeta med boken, både hemma,
på förskolor, och i förskoleklasser”, säger Kris Kite
Stenmark som är initiativtagare och redaktör av
boken.
Boken är den första delen i en serie kreativa,
inspirerande och lockande bilderböcker.
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Från stjärna till hjärna
av Johan Eklöf och Björn Selin

s, om hur djur har kommit och gått.
Från manet till människa,
från bakterie till blåval. Allt på rim,

Författaren och fladdermusforskaren Johan Eklöf
älskar gamla djur, ord och snabba kunskapssvep.
Han förmedlar att dåtiden är lika spännande som
framtiden, att djurens evolution är mer än dinosaurier och att djur som Hallucigenia och Anomalocaris är för roliga för att inte kännas till.

Baksidan

Information om boken:
Titel: Från Stjärna till hjärna - En liten bok om

Johan Eklöf & Björn Selin

och med illustrationer som väcker
t och förundran. En faktaordlista kommer
Barns fascinationnyfikenhe
för naturvetenskap
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naturligt, och måste uppmuntras! Den snabba
sammanfattningen på rim, de korrekta men glada
bilderna skapar en grogrund för detta. Detta är
en bok för både barn och vuxna. En faktaspäckad
men fantasieggande och rolig resa genom jordens
historia.

Från stjärna till hjärna

Från Stjärna till hjärna, en liten bok om djurens
Först
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, från forntiden
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berättar om jättar, möter groddjur
,
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som
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träffar vi också djur vi inte vet vad
de heter!
Från stjärna till hjärna är en berättels
förundran och nyfikenhet.
e om hur livet har utvecklats och
förändrat

JOHAN EKLÖF & BJÖRN
SELIN

Illustratören Björn Selin har aldrig slutat fascineras av dinosaurier och planeter.
”Vi människor har inte funnits länge; det har funnits helt andra världar på vår jord långt innan vi
dök upp på scenen. Dinosaurierna levde alldeles
nyss om man jämför med alla varelser som fanns
dessförinnan. Om vi är medvetna om allt som har
levt innan oss, och tänker på vår lilla blåa prick i
det gigantiska universum, kan vi inse att vår planet
är alldeles för värdefull för att behandlas som vi gör
idag.” /Björn Selin

djurens evolution
Författare: Johan Eklöf
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Kommer senare i höst

Blandade historiska noveller
från olika epoker på temat
livet, kärleken och döden.

Medverkande författare:
Erika Andersson
Anders Blomström
Linnea Dunér
Sharon Elbaz
Erika Filppa
Anna Gable Frimodig
Marie Hagevi
Jon Kahn
Kris Kite
Hanna Kronblad
Magnus R Lindgren
Per Lindskog
Snezana Lindskog
Claes Lundqvist
Elisabeth Magnusson Rune
Tuvia Pollack
Jenny Töredal
Johanna Wistrand

“Att skriva har aldrig varit ett mål. Långt ifrån.
Allt började med att jag lämnade Facebook
åt sitt öde julen 2018. Den tiden blev istället
anteckningar i telefonen och till slut så många
att tankar på en bok tog fart. Sedan gick det
väldigt fort. Jag vill att min bok ska vara
lättläst och något man kan bläddra i över en
lång tid. Många böcker är precis som konserter,
för långa. Jag tycker mycket och är inte ängslig
i mina texter. Tycker ofta att svenskar är en
fårskock som tycker likadant om allt. Jag vill
även att det ska vara högt och lågt. Allvar och
flarn som går hand i hand. Som mitt liv.”
/ Robert Johnson

