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I den djupa trollskogen bor häxan Xmaralda och trollet Truls.
Xmaralda kan inte se och för att känna sig fram har hon en vit käpp,
som dessutom är magisk. Truls välkomnar människor att njuta av
den vackra skogen medan Xmaralda inte alls vill ha dem där.

En dag kommer två barn som inte vet hur man beter sig i naturen.
Xmaralda blir sur och använder magi för att lära barnen en läxa de
sent ska glömma. Xmaralda älskar att trolla och kan förvandla vem

som helst till vad som helst...

Loella Fingalsson är född 1975 och bor utanför Borås tillsammans
med sin man, barn, två hundar och en katt. Hon är utbildad socionom
och brinner för mötet med människor och hur en får vara en del av

en persons resa.

När hon inte arbetar blir det en hel del läsande i olika genrer, men
det finns en röd tråd: fascinationen för språket som verktyg, hur
tonen och berättartekniken kan lämna större avtryck än själva

historien.



Sagor och hemliga mystiska världar är något som alltid lockat
Loella. Hennes skrivande är en resa inte bara för läsaren utan också
för henne själv. Hon utgår från en idé och utforskar var den tar

vägen. Loella har tidigare gett ut barnböckerna Den glömda magin
och Kurragömma, där läsaren själv får färglägga bilderna. I hennes
byrålåda väntar ännu fler historier på att få komma ut i världen.

Mikael Hammarlund är född 1989 i Landsbro utanför Vetlanda, men
bor sedan 16 års ålder i Växjö. Det som lockade honom dit var en
gymnasieutbildning med film och tv-inriktning. På utbildningen

upptäckte han snabbt att han lockades minst lika mycket av att arbeta
med ljud som bild. Intresset för ljud har sedan bara växt sig större

med åren. ?

Mikael är en kreativ och påhittig person. Något som kommer väl till
användning i rollen som ljudboksinläsare där handling, karaktärer
och illustrationer ska framföras i ljud istället för text. Han har läst in
ett flertal barnboksproduktioner för Funkibator förlag. I det arbetet
visualiserar han ofta en barnskara framför sig under inspelningen, för

att få rätta känslan och tilltalet.

Även på fritiden frodas det stora ljudintresset och Mikael arbetar på
egna omfattande ljudboksprojekt.
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