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Pom och Pim går ut. Det är varmt. Solen skiner. Vilken tur!
Så börjar berättelsen om Pom och Pims utflykt. En utflykt som

ställer begreppen tur och otur på ända. Är det verkligen otur att det
regnar? Eller är det kanske tur?

Lena och Olof Landström är mästare på att skapa stor
bilderbokskonst för de allra minsta. Tillsammans ligger de bakom
flera av barnens favoritkaraktärer som lammen Bu och Bä, samt

pojken Nisse. Paret har även tecknat de klassiska tv-serierna "Kalles
klätterträd", "Farbrorn som inte ville va' stor" och "Magister Flykt".
Under åren har de tilldelats priser och hyllningar både i Sverige och

utomlands.

När Lena och Olof Landström nu åter vänder sig till sina yngsta
läsare, bygger de upp spänningen och sprider värme på ett

oefterhärmligt sätt. Det är faktiskt oundvikligt att bli förtjust i den
nya duon Pom och Pim.

"Jag tycker den här är så underbar. Det är enkla men väldigt fina
teckningar som rymmer väldigt mycket och särskilt väldigt mycket

värme."
Magnus Utvik, Gomorron Sverige



"Perfekt läsning för våra allra minsta."
Ingalill Mosander, Aftonbladet "Få kan mäta sig med paret

Landström när det gäller briljanta korthistorier och illustrationer som
i all enkelhet säger allt." Anna Matzinger, Vi Föräldrar "En riktig
livsfilosofi för treåringar." Hervor Svenonius och Ulla Wentzel,
Värmlands Folkblad "Genom denna lek med färgens samtida

kulturella koder utmanar Landström våra föreställningar om pojkar
och flickor." Åsa Warnqvist, SvD "Det är svårt att inte förälska sig i
Pom och Pim. Den skenbart enkla men underfundiga texten får liv av

Olof Landströms illustrationer. (...) Hoppas att det kommer fler
böcker om det lilla paret!" BTJ "Tur bytts i otur och tillbaka i tur

igen, så som livet brukar kränga när det jämnar ut tillvaron åt oss. En
bok för de allra minsta alltså och för oss föräldrar som gärna kryper
ner i sängen om hösten och läser högt för våra barn." Stefan Whilde,
Tidningen Kulturen "En liten feelgood-bok för både förälder och det
lilla barnet." Metro "Lika på pricken som böckerna om Bu och Bä,
och med samma lilla överraskningseffekt som böckerna om fåren
brukar ha. Funkar för de minsta barnen, men även förskolebarnen
kan gilla detta. Föräldrarna gör det definitivt." Lisa Pehrsdotter,

Arbetarbladet
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