
Simon är en riktig mästare på att bevara hemligheter. De flesta 
hemligheterna är roliga och tanken på dem får honom att fnissa. Men 
det finns mörka hemligheter också, sådana som gör att Simon får ont i 
magen …   

Simon – Hemligheternas mästare är en historia om psykisk ohälsa och att 
växa upp för fort. 

Psykisk ohälsa är vanligt i vårt samhälle och det drabbar inte bara 
individen, utan hela familjen påverkas. Malin har upplevt psykisk ohälsa, 
dåliga hemligheter och hjärnspöken på mycket nära håll. Att skriva 
Simons viktiga historia  var självklart för henne. 

Malin har studerat handikappvetenskap och hon brinner för att se det 
unika i varje individ och lyfta fram allt det positiva som kommer med att 
inte vara som alla andra. 

Vid sidan av att skriva böcker är Malin engagerad på många sätt,  hon 
arrangerar det årliga ångestloppet i Gävle och är ett bekant ansikte i 
lokaltidningen. 2019 var hon nominerad till utmärkelsen Årets Gävlebo.

Boken om Simon är hennes andra barnbok, den första boken handlade 
om Anton som har en superkraft - han har autism. Även denna var 
illusterad av Emma Svalander och gavs ut av Idus förlag.

Emma har alltid varit kreativ. Under åren har hon provat på det mesta 
från att måla till att skulptera. Att rita har dock alltid funnits med. 
Simon - Hemligheternas mästare är den åttonde barnboken som hon har 
illustrerat. Du kan följa hennes projekt på  
www.kreativaemma.se

”En FANTASTISK bok, som sätter ord på det som många barn upplever 
och har svårt att berätta om. Precis som beskrivs i boken om Simon, 
förblir psykisk ohälsa för många en familjehemlighet. Boken är ett 
utmärkt hjälpmedel för barn och verksamma som arbetar med 
barn som lever i dysfunktionella familjer att just sätta ord på deras 
upplevelser”.  
Ida Eskilsson, kurator

 
Kontakta Malin och Emma genom förlaget för intervjuer etc.

Högupplösta bilder och övrigt pressmaterial finns på  
www.emmagjort.se/sida/pressmaterial

Beställ gärna recensionsex via bok@emmagjort.se
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