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Barnvakten – en miniroman för de yngre 
 

Den prisbelönta författaren Rose Lagercrantz nyutgivna bok Barnvakten ges nu ut som 
ljudbok av Tundell Salmson audio. Den utkommer både på cd och som mp3-fil. 
 

Nanna ligger under täcket och längtar efter att det ska bli torsdag. Då kommer Lussan och ska 
vara barnvakt och då ska de göra så mycket roliga saker tillsammans. De ska äta sockerkaka, 
berätta historier, spela kort och spela Fia! Men det blir inte riktigt som Nanna har tänkt sig. 
Långt därifrån … 
 

Barnvakten är den andra boken i serien om Nanna. Den första boken, Födelsedagsbarnet, 
ingår som bonus i ljudutgivningen av Barnvakten. Boken är en miniroman för de yngre. 
 

– Rose Lagercrantz är en inspirerande och engagerad författare med stor bredd. Vi är oerhört 
glada att vi nu får ge ut både Barnvakten och Födelsedagsbarnet i samma utgivning, säger 
Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Rose Lagercrantz skriver böcker för både barn och vuxna. Hennes första bok utkom 1973. 
1995 fick hon Augustpriset för boken Flickan som inte ville kyssas. För sina barnböcker har 
hon bland annat belönats med Astrid Lindgrenpriset, Heffaklumpen och Nils Holgersson- 
plaketten. Många av hennes böcker är översatta till flera språk. 
 

Sagt om Barnvakten: 
Eleni Schmidt, Litteraturmagazinet: ”Det här är en vardagsnära skildring av kärlek, vänskap och 
beundran. Syskonkärleken skildras också med värme.” ”Boken kan säkert passa både som 
högläsningsbok och att läsa själv.”  
 

Stefan Whilde, Tidningen Kulturen: ”… tycker omgående om ”Barnvakten”. Det är språket, sättet att 
berätta. Och värmen mellan Nanna och hennes lillasyster Dina.” ”Finstämd, lättläst och med en 
handling som vi alla kan känna igen oss i. Vi har alla längtat efter något och sedan har det inte alls blivit 
som vi föreställde oss det. Men ur en besvikelse kan något annat, något gott komma.”  
 

Barnvakten har nyligen släppts på cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio. 
Författaruppläsning 
I utgivningen ingår även den första boken om Nanna – Födelsedagsbarnet. 
 

Gå till www.tundellsalmsonaudio.se för att se vår produktion i sin helhet. För pressbilder och 
mer information kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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