Bilder ur barnboken
Skuggla i mossen
Vad är det som finns under huset?
Är det en bikupa?
Ett storsjöodjur?
Nej, det är Skuggbyrån. Den bästa
detektivbyrån i hela skogen.
Den här veckan måste Skugglan och Spider
lösa fallet med rektor Henke.
Han är försvunnen.
Kan det vara så illa att han har blivit …
bortrövad?
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Hej!
I den här utställningen förhandsvisar jag, Pia Alfredsson, några av mina bilder
ur barnboken Skuggla i mossen med text av Ewa Christina Johansson. Boken
kommer ut i maj på Idus förlag. Skuggla i mossen handlar om detektiv Skugglan
och medhjälparen Spider som dras in i ett trassligt fall med att rädda Nickels
försvunna rektor.

Bokens egen historia
Hur boken kom till har sin egen historia. Inför en bildverkstad, med deckartema,
på Linköpings stifts- och landsbibliotek skapade jag inspirationsbilder/deckarfigurer,
till de barn som skulle vara med och skapa egna deckarbilder.
Deckarfigurerna, som de såg ut från allra första början, finns att skriva ut här
http://www.piaalfredsson.se/pyssel.htm. Färglägg dem gärna om du vill!
Efter bildverkstan på biblioteket fikade jag och Ewa Christina tillsammans och
då visade jag figurerna för henne. Hon tyckte att det var synd att de inte skulle
få leva vidare, så vi började fundera på att jobba ihop och nu har det vuxit fram
en hel värld runt figurerna.
Det har varit jätteroligt att samarbeta! Ibland har vi suttit och bollat idéer
tillsammans i Ewa Christinas supermysiga skrivarstuga och ibland har vi jobbat
var och en för sig. Ofta har vi också skickat idéer fram och tillbaka till varandra
på Facebook eller mejlen. Ewa Christina har skrivit en fantastiskt kul och fantasifull text som inspirerade mig mycket när jag skapade bilderna.
PS! Kika gärna in på våra hemsidor, där berättar vi mer om vad vi jobbar med:
www.piaalfredsson.se och www.ewachristina.se

