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Martin Widmark och Petter Lidbeck presenterar en skruvad och
humoristisk familjeskildring där barn och vuxna har bytt roller med
varandra. Barnen har axlat föräldrarollen medan mamma och pappa
ruskat av sig den. Ska de två barnen lyckas tackla sina oansvariga
föräldrar som blivit väldigt mycket barn på nytt? Följ familjen
Jansson under deras uppochnervända vecka! En fyndig lek med
roller och förväntningar, kul för alla åldrar! Vilken vuxen har inte
velat vara barn igen? Slå sig fri från plikterna och slippa ta ansvar.
Och vilket barn har inte velat vara stor? Få göra allt barnförbjudet
och bestämma. Hur kan det se ut i praktiken om dessa drömmar

uppfylls? Det vet familjen Jansson, för hos dem är det just så denna
vecka då de "lever sin dröm" - eller är de alla fast i en gemensam
mardröm? Dagarna fylls av trilskande vuxna som inte vill gå till

jobbet eller tandläkaren, slipskaos i hallen, opassande kommentarer
på bussen, tjat om husdjur och utvecklingssamtal på jobbet. Barnen
har fullt sjå att hålla koll på sina föräldrar. Som tur är befinner sig de

nyinflyttade grannbarnen i samma sitation, så medan deras två
föräldrapar busar runt passar de på att finkonversera vid grillen. En
varm och barnnära berättelse med knäppa och drastiska inslag, det
blir mycket igenkänning för hela familjen att skratta åt tillsammans.

Allt fångat på kornet i illustratören Pelle Forsheds finurliga



bilder.Författarduon Widmark & Lidbeck skrev 2016 den rappa och
roliga Talmannens hämnd, även den illustrerad av Pelle Forshed. En
actionfylld politisk thriller för barn i slukaråldern, nominerad till
deckarpriset Spårhunden. Dessförinnan har de skrivit bokserien "I
elfte timmen": en serie roliga och okonventionella böcker för barn -

om pensionärer! "Det rockar om pensionärstrion." GP.
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