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Men det enda hon gör är ju att ställa saker i ordning! Om något är orättvist, ja, då är hon genast framme. Som
när hennes värsta fiende Lennart von Spetsnäsa en dag snor en rymdbiljett till månen från ett barn – då är

Birgitta genast i farten för att ställa allt åter till rätta. Men den här gången ska inte Lennart von Spetsnäsa låta
sig hunsas med. Nej, han har planerat en ondskefull hämnd som kommer att ställa till med stora problem för

Birgitta ...

Barnboksförfattaren Erika Svernström föddes på Gotland och växte upp i Halmstad. Nu bor hon med man och
tre barn i ett radhus i Stockholm. Erika är journalist på Året Runt, men har haft författardrömmar ända sedan

hon var liten och hon samlar på sig idéer medan hon cyklar till jobbet. Hennes böcker har också fått
inspiration från upplevelser tillsammans med barnen.
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framme. Som när hennes värsta fiende Lennart von Spetsnäsa en dag
snor en rymdbiljett till månen från ett barn – då är Birgitta genast i
farten för att ställa allt åter till rätta. Men den här gången ska inte
Lennart von Spetsnäsa låta sig hunsas med. Nej, han har planerat en
ondskefull hämnd som kommer att ställa till med stora problem för
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Barnboksförfattaren Erika Svernström föddes på Gotland och växte
upp i Halmstad. Nu bor hon med man och tre barn i ett radhus i

Stockholm. Erika är journalist på Året Runt, men har haft
författardrömmar ända sedan hon var liten och hon samlar på sig
idéer medan hon cyklar till jobbet. Hennes böcker har också fått

inspiration från upplevelser tillsammans med barnen.
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