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Alla har vi en dörr där vi kan komma in i vår fantasi …
Vill du vara med på en fantastisk resa in i din fantasi?
Det finns en magisk plats där du alltid kan vara dig själv. Den platsen är din fantasi.
Inne i din fantasi kan vilka bra saker som helst hända. I din fantasi kan du vara vem du vill.
I din fantasi är du din skapelses kung eller drottning och du kan välja att ändra allt runt
omkring dig. I din fantasi kan du skapa världar. Och sedan i verkligheten också.
Den här berättelsen för barn och vuxna inbjuder oss att öppna porten till vår fantasi och
upptäcka hur det fungerar på den platsen där vi alltid kan vara oss själva.

Marta Arteaga är en mångsidig artist och prisbelönt
författare och journalist. Förutom barnberättelser skriver hon
både pjäser, filmmanus och arbetar som kreativitetscoach.
Hon har studerat mediavetenskap och arbetat som journalist
och filmkritiker.
Sedan hon var liten har hon älskat att fantisera och tycker
om att fantisera fram berättelser för barn i alla åldrar. Varje
berättelse är en egen värld som vill berättas på sitt eget vis.
Att upptäcka de världarna är en spännande lek!
http://martaarteaga.blogspot.se/p/biografia-de-marta-arteaga.html

Zuzanna Celej är en prisbelönt barnboksillustratör och
konstnär som gör både muralmålningar, affischer och reklam.
Hon har sin examen i bild från Barcelona Universitet och
Llotja Art School i Barcelona.
Hon har illustrerat ett stort antal berättelser både nya och
klassiker som Djungelboken och Askungen.
https://zuzannacelej.carbonmade.com/
http://zuzannacelej.blogspot.se/
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Priser
Första pris för bästa illustration i Moonbeam Children's Book
Awards 2013.
Första pris för bästa illustrerade barnbok i Living Now Awards,
Michigan, 2013.
Första pris för bästa omslag i International Latino Books
Award, New York, 2013.

Zensekai förlag
Zensekai förlag är ett barn- och ungdomsförlag som i
första hand inriktar sig på översatt litteratur. Vår
målsättning är att ge ut böcker som öppnar dörrar till alla
möjliga världar.
Första utgivning september 2016.
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