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Det ges ut för få barnböcker i science fiction-genren. En snabb 
sökning på Bokus visar att det i skrivandets stund endast finns 
3 svenskspråkiga böcker inom genren för barn i åldern 6-9 år. 
En av dem är den sprillans nya boken i serien om Snack Parrow. 
Den har fått titeln ”SNACK PARROWS INTERGALAKTISKA 
RYMDBYRÅ FÖR UNDERLIGA MYSTERIER OCH PIRATBE-
STYR”. Bara för att hålla det lite kort.

Rymdpiraten Snack Parrow har fått ge upp sitt piratande och 
startar istället en rymdbyrå för att lösa mysterier. Av en slem-
mig humfurk köper han ett rymdskepp med kristallkrona för 
att kunna resa mellan galaxerna. Ett skeppsspöke blir kapten 
eftersom han själv inte kan köra skeppet. Tillsammans med 
kompanjonen Flax drar de ut på äventyr. 

Resan blir dock kort, för rymdbaljan går sönder och de måste till 
Skrotplaneten för att skaffa reservdelar. Men Skrotplaneten vak-
tas av universums farligaste varelser: robotkaninerna.

Det är en charmig och humoristisk historia som har fått både 
förlaget och inblandande redaktörer att bli förälskade. Berättel-
sen är sin egen men är på ett hedrande sätt influerad av både 
”Pirates of the Carribean” och ”Liftarens guide till galaxen”. Bok-
en riktar sig till barn 6-9 och 9-12, där de äldre mycket väl kan 
läsa den själv.

”Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå för underliga mysterier 
och piratbestyr” är Alingsåsförfattaren Camilla Lindes debutbok. 
Det är även första delen i en serie som utspelar sig bland gult 
rymdslem, patrullerande frunkisar och pipande rymdstjärnor i 
en galax långt, långt borta. 

Camilla har tidigare blivit utgiven i ett flertal olika novellsam-
lingar, bl a i ”Med pirrande mage och stapplande steg” (2015), 
som också den är utgiven av Whip Media.

Så här säger Camilla själv om debuten:

”Jag ser att Snack Parrow fyller ett hål i litteraturen. Science fiction 
för barn är i stort sett icke-existerande i dagens utgivning. Vilket är 
underligt, då genren är stor i annan populärkultur. Kolla bara på 
Hunger Games, Allegiant och Star Wars. Varför är många förlag 
rädda för att satsa på SF?”

Whip Media • Norra Brunnsvägen 22, 256 55 Helsingborg • www.whipmedia.se

Science fiction för barn!


