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Barnens Romanpris 2013: Superhjältar, mord och en
dokumentärroman
Det är rysligt spännande böcker som nominerats till Sveriges Radio och UR:s litteraturpris Barnens Romanpris 2013,
böcker som gjorda för högläsning i hängmattan! Och nu är det barnens tur att välja ut vilken av dessa som blir den
bästa barnboken för 9-12-åringar. Vem som vinner får vi veta i UR:s monter på Skolforum 30 oktober och direkt i P1.

Bland de nominerade böckerna finns historier om skör förälskelse och en försvunnen poppisdrottning, om en flicka och pojke som
möts via en stulen mobiltelefon, om en utsatt tjej vars kanin rymmer mormors själ, ett mystiskt mörkt hus och en flykt från talibaner. 

– Det är spänning som gäller i år, mord och superhjältar! Och för första gången en dokumentärroman, vilket är väldigt ovanligt när
det gäller litteratur för denna målgrupp, säger Ylva Mårtens, programledare och initiativtagare till Barnens Romanpris. 

De nominerade böckerna är:

Den första flickan skogen möter av Moa Eriksson Sandberg (Rabén & Sjögren)

Eddie 12 och hon som heter Elsa/Elsa 12 och han som heter Eddie av Thomas Halling (Alfabeta Bokförlag)

Glasbarnen av Kristina Ohlsson (Lilla Piratförlaget)

Yummy av Eva Susso (Rabén & Sjögren)

Jag är en pojke med tur av Monica Zak (Opal)

Böckerna är utgivna under höstterminen 2012 och vårterminen 2013 och vänder sig till barn i åldrarna 9-12 år. 

Ylvas lästips
Programledaren Ylva Mårtens tipsar alla föräldrar och barn att läsa böckerna högt för varandra under sommarlovet och sedan
samtala om dem. Då blir det spännande att tillsammans följa diskussionerna i radio i höst.

Barnjuryn
Årets barnjury kommer från Gävleskolorna Lilla Sätraskolan (F-5) och Ulvsäterskolan (F-5). Under sommarlovet kastar sig
denna jury över de fem böckerna och när de läst dem, då är det dags för deras samtal i Sveriges Radios P1 och UR:s barnradio i
P4.

Sändningstider Barnens Romanpris
P1: Varje onsdag kl. 14.35 med start 25 september, repris torsdagar kl. 18.45 med start 26 september.

UR:s barnradio i P4: Varje söndag kl. 08.05 med start 29 september.

Den vinnande boken avslöjas under Skolforum 30 oktober kl. 14.35. Finalen sänds direkt i P1.

Om Barnens Romanpris
Barnens Romanpris delas ut för fjärde året i rad av Sveriges Radio och UR. Böckerna är utgivna under hösten 2012 och våren
2013 och vänder sig till barn i åldrarna 9-12 år. Barnens Romanpris är ett samarbete mellan Sveriges Radio och UR.

Programmen finns för efterhandslyssning i Sveriges Radio Play och i UR Play. På sverigesradio.se/p1/barnensromanpris finns



Programmen finns för efterhandslyssning i Sveriges Radio Play och i UR Play. På sverigesradio.se/p1/barnensromanpris finns
mer information om projektet.
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För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:
Helene Almqvist, producent Barnens Romanpris
helene.almqvist@telia.com
070-673 11 72

Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1, Sveriges Radio
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-70 25 00

Linnéa Hallgren, pressansvarig Barn & Ung, UR, 
linnea.hallgren@ur.se
0768-65 73 86
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