Pressrelease Sofi Poulsen 7 oktober 2015
Barnboksförfattare debuterar med fantasy och touch av klassisk saga
Sofi Poulsen är en ny barnboksförfattare som skriver fantasyböcker för barn i 3-6årsåldern.
Debutboken heter ”Sagan om prinsen & prinsessan och lite om draken också”. Sofi växte upp i
Älmhult, men bor sen många år i Växjö.
Sofi Poulsen släpper i början på november sin första bok som är en fantasybok för 3-6-åringar med en
touch av klassisk saga. Boken är på 32 sidor, som alla är rikligt illustrerade av Per von Schantz. ISBN
1 978-91-982786-0-6.
– Jag har alltid älskat både fantasy och klassiska sagor, varför inte kombinera de båda sätten att
skriva? säger Sofi.
Inspiration till böckerna har Sofi hämtat från hennes liv. – Jag har länge velat skriva om vissa
händelser ur mitt liv men inte riktigt hittat sättet. En dag dök de här figurerna upp och sedan flöt det
på. Böckerna är fristående men några av figurerna kommer att återkomma i de kommande böckerna.
Boken handlar om en ensam prins som söker efter en prinsessa. Han hittar en prinsessa men hon bor i
ett torn som vaktas av en drake. Detta är den andra av tretton böcker i en fristående serie.
Den sjunde november är det lanseringsfest på Växjö Stadsbibliotek för Sofi Poulsens debutbok ”Sagan
om Prinsen & Prinsessan och lite om draken också”. Sedan i slutet på augusti har hon befunnit sig på
författarturné bland förskolorna i Växjö. Där har boken mottagits positivt.
”Roligt att prinsessan hade dator och att draken lagade grillen.” ”Draken är rolig.” ”Bra bok” tycker
några av barnen på förskolorna. ”Bra bok. Nytänkande och up-to-date, med bra genustänk och en kul
saga” säger flera pedagoger.
”Sagan om Prinsen & Prinsessan och lite om draken också” kommer att börja säljas via
hemsidan www.sofipoulsen.se och på Facebook i början på november men kan redan nu
förhandsbeställas på info@sofipoulsen.se
Vill man träffa Sofi Poulsen och höra henne läsa sin bok ska man besöka lanseringsfesten. Har man
inte möjlighet till det får man en ny chans på Kronobergs bokmässa den 21 november.
Det går givetvis även att kontakta författaren direkt, oavsett om det gäller intervjuer eller
något annat:
Sofi Poulsen, 0737-47 10 27 sofi@sofipoulsen.se

