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Dags för mer av nordiskt samarbete? 
 

 
 
Mer av samförstånd, samarbete och ömsesidig språkförståelse i Norden vill vi ha!  
Kris i EU-samarbetet? Attack mot den nordiska demokratin - men Norge bestod provet på allas våra vägnar! 
Nordisk förbundsstat och fælles nordisk valuta föreslås av Gunnar Wetterberg. Den nya svenska läroplanen  
för grundskolan betonar satsning på ökad nordisk språkförståelse o.s.v. 
 
Fimafengs lilla bidrag är att i samtryck - och med igångsättningsstöd från bl.a. Nordisk kulturfond  
och Letterstedtska föreningen -  ge ut kloka, vackra, lättlästa barnböcker på upp till 8-9 språk.  
Barnen möter samma berättelse på olika tungomål  - samtidigt. Författare, illustratörer, översättare 
från hela Norden samarbetar. Lärarhandledningar finns också. Vi plockar ihop klassuppsättningar,  
om så önskas. 
 
Fimafeng erbjuder bibliotek, skolor, föreningar, enskilda, föräldrar, besteföräldrar o s v böcker till 
kraftigt rabatterade styckepriser och ännu mer rabatterade paketpriser. 
 

  Lämpliga julgåvor,  dessutom!  
Böckerna finns förstås också i bokhandeln.   
 
En annorlunda dag (på 9 språk, sv, fi, samiska, grönländska, nynorsk, bokmål, dansk, islandsk, 
färöisk): LL-berättelse, som handlar om viktiga livsfrågor 55:-. 
Ille från det sisa isflaket (7 språk), berättelse, som tar upp frågan om vad vi gör med vår natur  
och om hur vi övervinner misstro mot ”den andre”. 80:-. 
Älvis och Elvy (8 språk, varav också tyska, eftersom älgar är så älskade ute i Europa.) 110:-. 
Paketpris  
Älvis ja Elvy på 8 språk                    800:- 
Ille från det siste isflaket på 7 språk  510:- 
En annorlunda dag  på 9 språk          460:- 
Alla tre böcker på alla språk           1700:- 
Det är således förmånligt köpa många böcker! 
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