
Detektiv Långöra och Bonkostölden
- En bok om att vara sig själv och att följa sin dröm
På utsidan är Holger en helt vanlig kanin, men han är olycklig. Han 
vet att han inom sig har en privatdetektiv, men hur ska han släppa 
ut honom? Kan en kanin verkligen vara detektiv?

 I närheten finns det en stor marina och det är Holgers favoritplats 
i hela världen, där kan vad som helst hända. Marinans restaurang 
drivs av Holgers bästa vän Nisse och en dag när Holger hälsar på 
öppnar sig nya möjligheter. Han får låna den gamla städskrubben 
och börjar genast inreda sitt deckarkontor. 

 Den största båten på marinan ägs av direktör Oxelsvans. Under 
de senaste veckorna har både mat och den exklusiva drycken Bonko 
spårlöst försvunnit. Det har varit påfrestande veckor för direktören 
som varje helg tar med sig sina vänner ut på sjön. Det dröjer inte 
länge förrän direktör Oxelsvans, knackar på dörren till deckarkonto-
ret och ber om hjälp. 

 Häng med Holger när han följer sin dröm och löser sitt första fall!

*** 
Författaren Andreas och illustratören Emma Svalander är gifta och 
bor tillsammans med sin dotter i Västerås. Tillsammans driver de fö-
retagen Svalander Audio AB och Emmagjort AB.

 Emma är född i Huskvarna men växte upp i Åkersberga strax utan-
för Stockholm. Efter en utstickare till västkusten hamnade hon i Väs-
terås. Andreas är uppvuxen i småländska Aneby och under drygt 10 år 
bodde han i Stockholm. När han och Emma träffades blev det snabbt 
uppenbart att Västerås skulle bli den gemensamma hemstaden. 

 Andreas debuterade tidigare i år med bilderboken ”Brumfällan” 
och ”Detektiv Långöra och Bonkostölden” är hans andra barnbok. 
Emma har alltid varit mycket kreativ. Under åren har hon provat 
på det mesta från att måla till att skulptera men att rita har alltid 
funnits med. ”Detektiv Långöra och Bonkostölden” är den femte 
barnboken som hon har illustrerat. Du kan följa hennes projekt på  
www.kreativaemma.se

Detektiv Långöra släpps i samband med bokmässan i Göteborg 
den 26 - 29 september som bok, e-bok och ljudbok.

Besök oss i monter B03:62

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

Beställ gärna recensionsex via bok@emmagjort.se
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