
 

Fantastikhjälpen drivs av ideella eldsjälar och vi tar gärna 

emot hjälp. Är du bra på att skaffa sponsorer? Kanske du 

har erfarenheter av kickstarter eller marknadsföring? Vill 

du intervjua oss för en blogg eller tidning? 

Hör gärna av dig på marcus.olausson@bumleby.se. Märk 

brevet med Fantastikhjälpen. 

Fantastikhjälpen 
 

 

 
 
 
 
Fantastikhjälpen är ett ideellt projekt där vi tar fram en 
barn-/ungdomsbok och skänker vinsten till en 
hjälporganisation. Ta gärna den här lappen, kolla in vår 
hemsida www.fantastikhjalpen.se eller 
www.facebook.com/fantastikhjalpen/ för mer info. 
 
Vårt pilotprojekt är boken Drömverk, en urban fantasy 
och den första delen i serien Bokvandrarnas krönikor. 
 
Från och med Fantastika 2016 kommer några kapitel 
finnas upplagda på vår hemsida för provläsning. 
 



 

Följ med på ett fantastiskt äventyr in i Avigsidan, den 

magiska värld som existerar parallellt med det moderna 

Trollhättan och Vänersborg. Där dröjer sig det gamla 

kvar och alla de varelser som någon någonsin har drömt 

eller fantiserat om. Där finns de forna gudarna, otämjda 

vattenfall, vidunder, jättar och troll. Men där finns också 

Maran och hennes skuggvittror som vill ta över allt och 

ersätta människornas drömmar med rädsla och skräck. 

  

 
 
 

Drömverk 
 

 

När Nahrinas saga börjar finns ingen ond trollkarl, bara 

en elak president som förtrycker sitt folk. Nahrina förstår 

inte varför hennes pappa och lillebror måste dö av en 

bomb, varför hon tvingas fly längs dammiga vägar och i 

sjunkande båtar, eller varför hennes mamma försvinner i 

mörkret där ute på vattnet.    

Hon sluter sig inom sig själv, vilsen och ensam med sin 

längtan och sina mardrömmar i ett kallt, glesbefolkat 

land. Ett underligt land som ligger långt, långt borta. I en 

stad med det lustiga namnet Trollhättan.  

Men så en dag händer något. Nahrina är inte ensam 

längre. Något från den gamla världen har följt med 

henne till Trollhättan. Både något som vill henne väl och 

något som dryper av illvilja. Hon upptäcker Avigsidan och 

ett frö av hopp börjar gro. 

Men för att rädda Avigsidan och sig själv måste Nahrina 

använda både list och fantasi. Och svårast av allt – hon 

måste finna sitt mod och våga lita på andra igen.  

 


