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Både fakta och saga. Bränder ska släckas och djur räddas. Allt på en
lagaom nivå för fyraåringen av Bolibompas Johan Anderblad som

kan allt om stora fordon. Djuplodande och verklighetsbaserat utan att
vara för långt för att högläsas om och om igen!Bojan ligger i sängen
och försöker somna när han kommer att tänka på att han såg en

brandbil tidigare under dagen. Han frågar sin mamma Bibbi om hon
kört en brandbil någon gång, och det har hon ju, för hon har kört
nästan alla sorters bilar. Hon har till och med jobbat som brandman
och berättar för Bojan om allt kring brandbilen och hur den kan

släcka bränder.Efter ett tag kommer Bojans katt Tussan och stör. Hon
välter ner hans brandbilar och ambulanser från hyllan ovanför

sängen. Bojan frågar om mamman räddat något djur någon gång.
Visst har hon det. När hon jobbade som brandman en gång var det en
uggla som som skadat sig på en elledning och fastnat högt upp i en
ek. Med hjälp av en djurvårdare och stegbilen lyckas Bibbi få tag på
ugglan så att djurvårdarna kan ta över. Det är spännande, men Bojan
kan ändå till slut komma till ro och somna. Johan Anderblad, den
välkände programledaren från Bolibompa, gör med böckerna om
Bojan debut som författare. De många progam han producerat om
fordon för SVT har gjort att han blivit något av en expert vid det här
laget. Han känner sin målgrupp och kan med van hand skriva så att



det blir både spännande och intressant för åldern då barnen är som
mest fascinerade av stora fordon. Illustrationerna är gjorda av Filippa
Widlund som med mjuka runda former gör de hårda kalla fordonen
mer mänskliga, samtidigt som de ändå är helt korrekta och lätta att

känna igen.Samtidigt med Bojan och brandbilen utkommer
aktivitetsboken Måla och pyssla med Bojan. Och till våren 2017

kommer del två i serien: Bojan och polisbilen.
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