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Ny barnboksförfattare på SmåLit
Sofi Poulsen är en ny barnboksförfattare som skriver fantasy. Debutboken heter ”Sagan
om prinsen & prinsessan och lite om draken också”. Sofi har en av de fyrtio åtråvärda
platserna på SmåLit, bokmässan i Jönköping.

–Det är roligt och spännande att få komma till SmåLit den sjätte februari, och jag hoppas att det
ska bli ett återkommande event, säger Sofi Poulsen.
Sofi Poulsen lanserade i november 2015 sin första bok som är en fantasy för barn mellan tre och
tio år. Boken på 32 sidor som är illustrerad av Per von Schantz. ISBN 978-91-982786-0-6. ”Sagan
om Prinsen & Prinsessan och lite om draken också” handlar om den ensamma prins Nikolai som
söker efter en prinsessa. Prinsessan Julia bor i ett torn som vaktas av en drake vid namn Brynolf.
Hur ska Nikolai och Julia kunna ses?
– Jag har alltid älskat både fantasy och klassiska sagor, säger Sofi som har hämtat inspiration till
boken från sitt 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. Det blev en fristående serie men några av figurerna att
återkommer.

Röster om boken
”Roligt att prinsessan hade dator och att draken lagade grillen.” ”Draken är rolig.” ”Bra bok.” Det
här är några röster från barn på förskolorna där Sofi har varit och provläst. ”Nytänkande och upto-date, med bra genustänk och en kul saga”, säger flera pedagoger.

För mer info och bildarkiv
Sofi Poulsen, 0737-471027 sofi@sofipoulsen.se www.sofipoulsen.se

Sofi är en 41-årig författare som är uppvuxen på en mindre ort. Hon brinner för att barn ska vidga sin fantasi, gilla att höra sagor och kunna
läsa själva. Vill du ha en bok som är hämtad från en vardaglig händelse? Tyvärr, då kan jag inte hjälpa dig. Om du vill ge bort en berättelse
som innehåller prinsar, prinsessor, drakar, häxor? Ett fantastiskt äventyr? Då har du kommit helt rätt.

