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Global succéserie för både killar och tjejer på mellanstadiet

Bokserien "Dagbok för alla mina fans" är en megasuccé i
Sverige och resten av världen. Böckerna prisas brett för sin
träffsäkra humor och särskilt för sin förmåga att fånga in
motvilliga läsare. Den roliga och spännande formen där

serieteckningar och text tillsammans berättar en historia lockar
både lässvaga och läsvana. Alla älskar Greg och hans dagbok ...

förlåt, "loggbok"!

Greg håller på att skriva och rita sin elfte dagbok. Än så länge är
innehållet okänt för oss utomstående, men en sak är säker: liksom
hans tidigare tio dagböcker kommer även denna att bli en succé!

Helt ute, Gregs tionde dagbok, gavs ut parallellt i mer än 90 länder.
Även den elfte dagboken kommer att ges ut parallellt i många länder

där entusiastiska Gregläsare ivrigt väntar ...



"En av de mest framgångsrika barnboksserier som någonsin
publicerats", enligt The Washington Post. Sedan starten 2007 har
böckerna snabbt klättrat på topplistorna och ligger stadigt kvar där.
Nu, i februari 2016, har bokserien vuxit till ett globalt fenomen med
mer än 164 miljoner böcker i tryck på 45 språk världen över (varav

ett är latin)!

Sagt om Jeff Kinney och hans bokserie Dagbok för alla mina fans:

"Vad är hans trick? Att se till att varje boksida är rolig att läsa. Att
aldrig tappa ödmjukheten inför svaret på frågan om hur man blir

läst." Jan Gradvall, Dagens Industri Weekend

"Jeff Kinneys böcker är roliga och lättlästa. Det långa loppet är den
roligaste hittills./ .../ Översättningen av Thomas Grundberg flyter
smidigt och fint och inte minst pojkar i mellanstadieåldern kommer

att sluka den." Svante Ors, Bibliotekstjänst
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