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VOMBAT FÖRLAG



Välkommen till ett unikt barn- och ungdomsboksförlag

Vombat förlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vår grund är 
tanken om allas lika värde genom synliggörande. Vår primära 

målgrupp är barn och unga vuxna från 2-18 år. Tanken med våra 
böcker är att visa många olika aspekter av barn och ungdomars liv 
på ett normkreativt sätt. Kvalité, humor och värme får gå jämsides 
med mångfald och det som ibland avviker från det förväntade. Vi 

vill att barn som läser våra böcker ska känna igen sig själva, 
förundras, utmanas i tanken och kanske erövra nya världar.

I denna katalog finner du ny och kommande utgivning 2021
och utgivning inom olika teman.
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ETT REP

Vad är ett rep egentligen? Frågan både ställs och 
besvaras flera gånger om i denna ”silent book” av 
den kinesiska författaren och bildkonstnären Yu 
Rong. Ett rep kan locka oss in i leken och binda oss 
samman. Ett hopprep eller ett livsviktigt verktyg 
för bergsklättrare för att nå toppen, eller kanske 
kan ett rep stoppa tjuvar?
Läsaren väljer själv.

Med barnet i fokus gör Yu Rongs skissartade, men 
samtidigt kristallklara bilder, av något så vardagligt 
som ett rep till något spännande och mångfacetterat. 
Detta är en bok som tål att läsas om och om igen, 
då varje läsning ger ett nytt perspektiv och öppnar 
upp läsares/betraktarens egna erfarenheter tankar 
och minnen, som väcker fantasin och berättarlusten. 
Ett rep i all sin enkelhet kan leda till ett oändligt 
sagoberättande.

Silent book

ETT REP är en s.k. tyst bok/textlös där 
betraktaren/läsaren själv skapar sin berättelse. 
Boken kommenteras av professor Cao Wenxuan, 
utkommer i september - oktober -21
Mått: 26,5x25, 42 sidor
Passar alla åldrar
ISBN 9789189395923

Yu Rong i sin ateljé i 
Cambridge England

Yu Rong tillsamman med Cao Wenxuan,
som leker med repboken.



Sápmi

Anna Nutti Wiandt är född 1988 och är 
uppvuxen i Malmberget och i Jokkmokk, 
men hon har rötter i Abisko. Nu är Anna 
trebarnsförälder, slöjdare och lärare.
I debutboken “Stiinná lea gárgidan - Stina 
på rymmen” skildrar hon vardagen för ett 
barn i en samisk familj.

Inspirationen har Anna hämtat från 
det vardagliga livet, både små och stora 
händelser. Anna vill att barn, oavsett 
bakgrund, ska kunna relatera till Stina 
och hon vill synliggöra en liten del av det 
samiska samhället.

Maria Therese Nordin bor i Sundsvall 
med sin familj. Efter 4 års studier arbetar 
hon nu som illustratör. Therese älskar natur 
och friluftsliv och låter sig inspireras av 
sagor och mytologi, tex John Bauer och Elsa
Beskow. Hennes favorit är just John Bauers 
Tomtar och troll.

Barnen i Sàpmi
En bokserie i 3 fristående delar
I augusti-september 2021 utkommer den första boken 
Stina på rymmen - Stiinná lea gárgidan 
Översättare Anna Nutti Wiandt/Sara Inger Eline Sara
Inbunden bok, 28 sidor
Ålder: 3-6 år
ISBN 9789189395930
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Det renskötande Evenkifolket

När den gamla jägaren, som tillhör det 
renskötande evenkifolket av misstag jagar 
en älghona med kalv blir han den som sedan 
tar hand om den lilla älgkalven. De båda 
fäster sig vid varandra och den lilla kalven
blir med åren en stor och ståtlig älg med 
krona. Xiao Han, som betyder lilla älg, följer 
troget efter sin kompanjon fram till den dagen 
då älgen Xiao Han motvilligt måste återföras 
till det djupa skogarna där den en gång föddes.

Boken är översatt från originalspråket kinesiska 
till svenska.

Inbunden bok, 64 illustrerade sidor
Mått: 29x28
Text: Gerelchimeg Blackcrane
Bild: Jiu Er
Översättning: Marta Östborn
Alla åldrar
ISBN 9789186589608

Blackcrain är en mongolisk författare 
av naturlitteratur. Han tillbringade sin 
barndom i gränsområdet på landsbygden 
tillsammans med sin två herdehundar. 
Hans verk har vunnit många utmärkelser
och många har översatts och introducerats 
i många olika länder.

Jiu Er är målare och skulptör, många av 
hennes verk har fått internationell uppmärk-
samhet. Hon har skapat illustrationer för 
barnböcker sedan 2013 och har blivit utvald 
till IBBYS hederslista för framstående böcker.



Gaia Cornwall är en amerikans författare och 
bildkonstnär. Efter sina studier i bild och animering 
vid Pratt Institute i New York har Gaia ägnat sig åt 
bild och animering på film och webb. För Gaia är 
mångfaldsfrågor och inkludering viktiga ämnen 
som återspeglas i hennes böcker.

Sedan 2017 har Gaia satsat på sitt författarskap. 
Den första boken om Jabari är hennes debut. 
Boken har blivit uppmärksammad i Times Magazin 
och utsågs 2020 till Book of the year av Amazon. 
Vi ser fram emot fortsättningen på serien om Jabari. JABARI HOPPAR

Utkommer i augusti -21
Inbunden bok, 32 sidor
Mått: 25x29
Ålder: 3-6 år
ISBN 9789189395961

En bok om att våga



Jo och Tin ska på fest, men vad ska de ta på sig?
Samma skjortor eller olika, rosa eller vita, prickiga 
eller rutiga, kanske något med en tiger på, för och 
emot ... Ibland löser sig allt på ett sätt som man 
bara inte kunnat förutse?

En finurlig och charmig berättelse om mödan att 
välja och hur allt löser sig, kanske till och med av 
sig själv.

En bok om att välja

SKJORTORNA
Utkommer i september -21
Inbunden bok, 26 sidor 
Mått: 23x27
Ålder: 3-6 år
ISBN 9789189395930

Linnea Lundborg bor i Malmö med sin 
flickvän och sin katt. Hon är författare och 
jobbar på bibliotek. Hon har tidigare gett ut 
den lättlästa boken Fakta om HBTQ på 
Nypon förlag. Inspirationen till Skjortorna 
kommer från Linneas pappa Martin och hans 
vän Johan, som brukade tävla om vem som 
hade den mest färgglada och fantasifulla
skjortan.

Ylva Oknelid är konstnär med fokus 
på serier, illustration och keramik. Hon bor 
i Malmö och jobbar där som frilansande 
illustratör, serietecknare och workshop- 
ledare. Nu kommer hennes och Linneas 
första barnbilderbok ut. Ylva står för 
illustrationerna.



Böckerna om Naturväktarna

Iris och Ivar är tvillingar och 
naturväktare, de bor på Öland 
med sina föräldrar Anki och Linda. 
Tillsammans med moster Magda, 
som är viltvårdare, upplever de  
spännande äventyr kopplat till djur 
och natur. Drama, natur, vänskap, 
fakta och humor blandas med 
normkreativitet och idéer för en 
hållbar framtid. Böckerna inspirerar 
läsarna till att själva bli miljöhjältar 
och hjälpa till att rädda vår natur.
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Som barn tillbringade författaren Malin Nilsson mycket 
tid i naturen, både i skogen och vid havet. Drömmen 
var att rädda en skadad fågelunge. Hemma väntade 
en gammal fågelbur på att en skadad fågelunge som
tillfälligt skulle flytta in, men buren förblev tom. Men 
Malin fick ändå tillfälle att göra sina insatser för andra 
utsatta djur, bland annat en trebent igelkott, en 
vilsekommen ekorre samt en övergiven kattuggleunge 
som fick namnet Lillis. Numera har Malin alltid med 
sig kameran ut i naturen och fotograferar fåglar, småkryp 
och fjärilar med samma engagemang som då hon en 
gång letade efter skadade fågelungar. 

Malin har hämtat sin inspiration och sina idéer till 
böckerna om Naturväktarna från sitt eget liv, liksom 
kärleken till Öland med sin vackra natur och unika flora 
och fauna. Numera bor hennes föräldrar på Öland och 
Malin åker ofta och hälsar på.

Med böckerna om Naturväktarna vill Malin engagera 
och aktivera unga läsare att själva bli miljöhjältar. I sitt 
yrke som specialpedagog inom förskolan vet Malin hur 
viktigt det är att ge barn bildning i miljöfrågor, och ta 
vara på deras nyfikenhet, intresse och engagemang i allt 
från myrornas liv till källsortering. Även barn kan hjälpa 
till att rädda naturen med alla små och stora djur som är 
så viktiga för oss!

Silla och spöknätet
Inbunden bok, 60 sidor
Färgbilder
Mått: 15x21
Bild Anna-Majje Wik
Ålder 6-12 år
ISBN 9789189395992

Anna-Majje Wik arbetar med illustration och grafisk 
form och tillbringar mycket av sin fritid på, i och vid havet. 
Bland uppdragsgivarna finns Marint kunskapscenter i 
Malmö för vilka Anna-Majje kontinuerligt gör illustrationer 
till pedagogisk verksamhet för barn om livet under 
vattenytan.


