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Nya ljudböcker om fundersamma Dunne 
 

I våras gav Tundell Salmson audio ut den tredje barnboken i serien om Dunne, Sist jag 
var som lyckligast, av Rose Lagercrantz. Nu ges även de övriga två hyllade böckerna 
om Dunne ut på ljud; Mitt lyckliga liv och Mitt hjärta hoppar och skrattar. 
 

Mitt lyckliga liv och Mitt hjärta hoppar och skrattar ges ut på cd och som mp3-fil av Tundell 
Salmson audio den 10 juni. Rose Lagercrantz har själv läst in böckerna. Illustratör är prisade 
Eva Eriksson. 
 

Mitt lyckliga liv 
Boken handlar om Dunne, som nog är den lyckligaste människan Dunne känner. Särskilt när 
hon har börjat skolan. Åh, vad det börjar bra! Sedan blev det ännu bättre. Hon fick en 
kompis! Men så hände det något som hon inte var beredd på … 
 

Mitt hjärta hoppar och skrattar 
Dunne – hon som jämt är så lycklig. Men hon saknar så sin vän Ella Frida som har flyttat. 
”Ella Frida kommer inte tillbaka”, säger fröken. ”Sånt kan man aldrig veta”, mumlar Dunne, 
för hon är inte den som slutar hoppas bara för att allt verkar hopplöst ... 
 

Rose Lagercrantz skriver om barns tankar om livet, vänner, döden och sorgen på ett rakt och 
uppriktigt sätt: 
– Det är innerliga berättelser om barns funderingar. Böckerna har tagits emot väldigt positivt 
och vi är så glada över att nu få ge ut fler böcker om härliga Dunne på ljud, säger Veronica 
Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Rose Lagercrantz skriver böcker för både barn och vuxna och många av hennes böcker har översatts 
till flera språk. Hon fick Augustpriset 1995 för boken Flickan som inte ville kyssas och för sina 
barnböcker har hon bland annat belönats med Astrid Lindgrenpriset, Heffaklumpen och Nils 
Holgersson-plaketten.  
Läs mer om Rose Lagercrantz och hennes författarskap här: http://www.roselagercrantz.se  

 
Mitt lyckliga liv och Mitt hjärta hoppar och skrattar släpps den 10 juni på cd och mp3-fil på Tundell 
Salmson audio. Sedan tidigare finns Sist jag var som lyckligast i samma format. 
Författaruppläsning. 
ISBN Mitt lyckliga liv; cd: 978-91-87141-68-3 mp3-fil: 978-91-7607-009-3 
ISBN Mitt hjärta hoppar och skrattar; cd: 978-91-87141-69-0 mp3-fil: 978-91-7607-010-9 
 

För pressbilder och mer information se: http://www.tundellsalmsonaudio.se/Mitt_lyckliga_liv.shtml 
http://www.tundellsalmsonaudio.se/Mitt_hjarta_hoppar_och_skrattar.shtml eller kontakta vd Veronica 
Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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