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Snack Parrows blir rollspel

De populära böckerna om Snack Parrows blir rollspel hos Eloso Förlag. Camilla Lindes humoristiska och
fantasifulla bokserie blir en av de officiella världarna till Sagospelet Rymd, Elosos kommande satsning för barn
och ungdom.
“Att Snack blir rollspel gör att jag kan bocka av en milstolpe på listan. Sagospelet Rymd passar Snack perfekt, då
moderspelet Sagospelet Äventyr vänder sig till samma målgrupp och har samma typ av humor”, säger Camilla
Linde.
Daniel Lehto, redaktör på Eloso förlag och projektledare för Sagospelets produktlinje, säger:
“Snack Parrows galna upptåg får ett tryggt hem på förlaget, och blir en välkommen del av Sagospelet Rymds
växande familj. Jag är mycket glad att ha Camilla Linde och David Téczely ombord.”
Snack Parrows Intergalaktiska Rymdbyrå skrivs av Camilla Linde och hennes man David Téczely och kommer
Kickstartas med Sagospelet Rymd i augusti.

Om Snack Parrows

Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå är en spännande och fartfylld science fiction-serie för åldrarna 6-9.
I serien får vi följa rymdpiraten Snack Parrow och hans vän Flax, vilka beslutar sig för att sluta pirata och istället
öppnar en rymdbyrå för underliga mysterier. Tillsammans med skeppsspöket Kapten Hammock och
robotkaninen Hoppa ger de sig ut i Polsystemet på jakt efter spännande uppdrag. Men även om Snack försöker
hålla sig på rätt sida av lagen är det inte alltid så lätt att sluta vara pirat. Problem, kniviga situationer – och
smuggelgods – verkar dras till Snack som gult rymdslem dras till en humfurk.
Under sina resor får vännerna möta allt från rymdskeppsätande planeter till giriga guldvättar och spökskepp.
Tanken med böckerna är att bjuda läsaren på spännande äventyr och en fantasifull, lockande rymdvärld. Där
finns också djupare teman som utanförskap, att inte döma någon på förhand och att hitta sin gemenskap.

Kritiker om Snack Parrows:

”…som om Tintin blivit återfödd av Douglas Adams”
- bloggen Bokhuset
"Camilla Linde är enligt oss en av Sveriges bästa barnboksförfattare."
- Barnboksfamiljen
"Det jag gillar är att Camilla Linde har ett trevligt sätt att skriva som gör att det dels funkar för barnen, men
utan att för den delen tråka ut de vuxna som antagligen får läsa den här om och om igen – ni vet, lite som de
bästa Pixar-filmerna."
- oarya.se
"Helt galet, udda äventyr för 6-9 år. Att läsa själv eller kan med fördel högläsas av alla föräldrar som själva läst
kultboken Liftarens guide till galaxen."
- Johan Anderblad, läsambassadör och barnprogramledare
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