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Känslor finns många
En del går att fånga
Andra är bara
för stora och långa

Vi gjorde en smet
av sånt som vi vet
och bakade ut
till ett alfabet!

Erik Magntorn och Ane Gustavsson har tillsammans 
skapat en ABC-bok om känslor full av färg- och ord-
glädje. Här ryms såväl känslor som ”oro” och ”över-
lycka” som mer ovanliga känslor som ”rullgardinig” och 
”klätterglad”. ABC om hur DE – känslor och sånt är en 
bok som på ett lustfyllt, men samtidigt allvarligt, sätt 
ger ord åt många av de känslor ett barn kan ha inom 
sig och samtidigt stimulerar till fortsatta samtal om 
känslor.
 
FÖRFATTAREN 
Erik Magntorn (t. v.) har bland annat jobbat som 
journalist och arkeolog. Numera ägnar han sig mest 
åt böcker, poesi och berättelser. De sagor han skriver 
handlar ofta om resor i tid och rum, och om alla de 
världar som fantasin kan trolla fram. Erik har gett ut 
ett femtontal bilderböcker och mottog 2009 det första 
Lennart Hellsing-priset. 
 
ILLUSTRATÖREN 
Ane Gustavsson (t. h.) är illustratör och altviolinist, 
utbildad vid Musikhögskolan i Oslo. Hon har arbetat 
vid flera stora symfoniorkestrar i Norge och Sverige och 
bor i värmländska Arvika. På Natur & Kultur har Ane 
har tillsammans med Lennart Hellsing utkommit med 
boken Drillar och draköron - Boken om instrumenten 
och ett flerårigt samarbete med Åsa Mendel Hartvig 
har resulterat i de fyra böckerna om Otis och även i bil-
derboken Vakna min kastanj. Ane har också illustrerat 
bilderna till Jujja Wieslanders Sent i september och Nils 
Uddenbergs Gubbe och katt.

ABC om hur DE – känslor och sånt
Text: Erik Magntorn
Ill: Ane Gustavsson
32 s. Inb.
Från 5 år
Cirkapris: 179:-
ISBN 978-91-85311-79-8

Lindskog Förlag
Döbelnsgatan 44 | 113 52 Stockholm
tel/fax: 046-39 60 65
e-post: info@lindskogforlag.se
hemsida: www.lindskogforlag.se


