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Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 600 medarbetare. Vi står 
bl.a. bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag, läromedelsförlag, PlayStation och en 
rad delägda filmbolag t.ex. Zentropa. Gemensamt för koncernen är We bring stories to life – med starka 
publicistiska värderingar, kvalitetsinnehåll och bra historier – från Oscar-nomineringar till OS i Sochi. Vi ger ut fler 
än 100 magasin och tidningar bl.a. Hemmets Journal, KING, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Egmont är en 
affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 1,6 miljarder EUR. Varje år delar vi ut närmare 10 miljoner EUR för att 
bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv. 

	  

 
 
Hej hej hallå dagboken! 
De smått ikoniska dagboksromanerna om Bert Ljung började komma ut redan 1987. Nu 
relanseras dagboksserien om Bert, rikligt illustrerade med träffsäkra illustrationer av 
mangatecknaren Kwok Hei Mak. Det är roligt, pinsamt och beroendeframkallande. Det finns 
bara en Bert. Och han är tillbaka. Amen. 
 
Bert Ljung gör någonting som är absolut förbjudet för killar. Han skriver dagbok: 
 
"2 januari 
Hej hej hallå dagboken! 
Nu har det snart gått två dygn av det nya året och 
inte ett förbaskat dugg har hänt. Allt är som förut. 
Jag har fortfarande en finne bredvid vänster öra. 
Och jag har fortfarande två föräldrar med ögonbryn, 
dålig andedräkt och för liten lägenhet. Jag har 
fortfarande världens snyggaste tjej, Nadja Nilsson, 
som tyvärr fortfarande har världens osnyggaste och 
farligaste brorsor. De heter Roffe, Ragge och 
Reinhold. Förmodligen är det nog bara täcknamn för 
Dracula, Varulven och Mumien. 
Och jag har fortfarande universums och alla 
evigheters mest rimvänliga och fula namn. Jag heter 
Bert. Amen.” 
 
Den nya dagboksserien om Bert är en kraftigt 
omarbetad upplaga av tidigare utgåvor av Berts 
betraktelser.  
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Barnens favorit år efter år 
Författarna Sören Olsson och Anders Jacobsson tillhör de mest utlånade författarna i Sverige år efter 
år (7:e och 8:e plats 2014) och deras böcker har sålts i över 10 miljoner exemplar världen över. Bert är 
en av deras mest framgångsrika karaktärer och finns förutom i bokform även som långfilm, tv-serie 
och tecknad serie. 
 
Bilder laddas ner från Egmont Publishing Kids pressrum på Cision.  
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