
Nordirlands Greta!
Nu finns succéboken En ung naturälskares dagbok av Dara McAnulty på svenska. Dara är ett riktigt stjärnskott och
ett växande fenomen. »En extraordinär röst: modig, poetisk, etisk, lyrisk och stark nog för att bli beundrad och lyssnad
på från så ung ålder«, skriver Robert Macfarlane. Daras debutbok har vunnit mängder med priser i Storbritannien och
han har uppmärksammats för sin stora passion och sitt engagemang för djur och natur. Han har också skrivit för och
medverkat i ett stort antal naturprogram för BBC radio och TV.

Genom den 15-åriga Daras dagboksanteckningar får vi ta del av hans nära förhållande till vilda djur och växter. Han har verkligen ett eget
sätt att identifiera sig med naturen. Lika glad och hänförd som han blir över att höra koltrastens sång, lika arg och upprörd blir han över
människans negativa påverkan på naturen. Vackert och fängslande berättar Dara om sina personliga iakttagelser om naturens gång, och
om hur det är att vara tonåring med autism och att känna sig annorlunda. Eftersom Dara är så ung och bor hemma handlar boken också
om vardagen med familjen där alla utom pappan har autism.  

"Ett så här inkännande språk för naturen var det länge sedan jag mötte: En ung naturälskares dagbok är en bok att dröja vid
och återvända till." BTJ, 5 av 5

"Det handlar om att kämpa, om passion, skönhet och samhörighet." Chris Packham, BBC

"Om Mozart kunde skriva." Läsare

"Boken fick mig att öppna ögonen för världen omkring mig och uppskatta allt som jag missat i denna stressade tillvaro. Jag ser
plötsligt fjärilar, fåglar och bin överallt." Läsare

 

Nomineringar och priser

BÄSTA NATURSKILDRING The Wainwright Prize for Nature Writing 2020

ÅRETS BOK Waterstones Book of the Year 2020, Shortlisted

ÅRETS DEBUTANT An Post Irish Book Award 2020

LÄSARNAS PRIS Books Are My Bag Readers Awards 2020

HAY FESTIVAL Book of the Year 2020

En ung naturälskares dagbok släpps 9:e mars 2021
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