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Sist jag var som lyckligast – ny ljudbok om fundersamma Dunne 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut den tredje barnboken i serien om Dunne, Sist jag var 
som lyckligast, av Rose Lagercrantz, som själv har läst in boken. Illustratör är prisade 
Eva Eriksson. Sist jag var som lyckligast ges ut på cd och som mp3-fil den 31 mars. 
 

”Dunne – hon som är så lycklig att hon skulle kunna skriva en hel bok om saken! Det är just 
vad hon har gjort också, men den är tyvärr inte klar än. Frågan är om den någonsin blir det.” 
 

Dunne är i skolan. Det är sista dagen i första klass och ett långt, härligt sommarlov väntar. 
Men då kallar fröken på henne. Fröken ler inte. Dunne förstår att något allvarligt har hänt. 
Hur ska hon nu kunna bli lycklig igen? Hur ska hon nu kunna skriva klart boken? Men mitt i 
allt det jobbiga kommer ett glatt besked, så Dunne börjar skriva igen: ”Sist jag var som 
lyckligast …” 
 

Rose Lagercrantz skriver om barns tankar om livet, vänner, döden och sorgen på ett rakt och 
uppriktigt sätt. Men framför allt skriver hon om kämparviljan hos Dunne och hennes vilja att i 
allt det jobbiga som händer ändå vara lycklig. 
 
– Det här är en innerlig berättelse om ett barns funderingar kring sorg och svårigheter och 
viljan att försöka vara glad i allt det svåra. Rose Lagercrantz språk berör. Vi är så glada över 
att få ge ut en bok i serien om härliga Dunne, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell 
Salmson audio. 
 
Rose Lagercrantz skriver böcker för både barn och vuxna. 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. Många av hennes 
böcker är översatta, bland annat till tyska, koreanska, japanska, italienska och ryska. 
Läs mer om Rose Lagercrantz och hennes författarskap här: http://www.roselagercrantz.se  
 
Sist jag var som lyckligast släpps den 31 mars på cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio. 
Författaruppläsning 
ISBN cd: 978-91-87141-64-5 mp3-fil: 978-91-7607-006-2 
För pressbilder och mer information se: 
www.tundellsalmsonaudio.se/sistjagvarsomlyckigast.shtml eller kontakta vd Veronica Kesen 
Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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