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Skådespelare leder nedsläckning
MÖRKT Glasobelisken på Sergels torg kommer att slockna
på lördag kväll, liksom de fem Hötorgsskraporna, Kaknästornet och Berns salonger. Klockan 20.30 börjar nämligen
Earth hour över hela världen. Michael Nyqvist och Lena
Olin är ambassadörer för den svenska timmen. Med hjälp
av facklor, marschaller och proffscyklister som trampar
fram ström till scenbelysningen blir det en akustisk konMichael Nyqvist är amsert i Kungsträdgården under världstimmen.

bassadör för Earth hour.
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Sista gången för dans i gallerian
DANS Har du missat att dansare från TV4:s Let’s Dance,
med domaren Tony Irving i spetsen, uppträtt i Kista
galleria under februari och mars? Då har du en sista
chans att se dem nu på torsdag den 25 mars. Klockan
17.30, 18.15 och klockan 19 blir det dansuppvisningar
på scenen utanför Åhléns i den nya delen av gallerian.
Det ﬁnns också chans att vinna biljetter till direktsändningen av programmet.

Kistabon Aleksandar-Pal Sakala är IBM-konsulten som blev barnboksförfattare.
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Hans sagor kom på pränt
Nu kan ﬂer läsa vad Aleksandar-Pal Sakala berättade för sina söner.
Det började med att
Aleksandar-Pal Sakala
berättade godnattsagor
för sina barn.
Nu ﬁnns historierna
som bilderbokserie.
– Böckerna speglar
vårt mångkulturella
samhälle, säger han.

sig till barn i åldrarna 3 till 8 år.
De handlar alla om dinosaurien
Dino och hans vänner som lever
i skogen och saker som händer
i deras värld.
– Berättelserna
är mina barns godnattsagor från början. Min äldsta son
gillade dinosaurier
väldigt mycket och
på den vägen är det,
berättar han.

Aleksandar-Pal Sakala kom från
Serbien till Sverige som 23-åring
i början av 90-talet. Till Akalla
ﬂyttade han 1997 och sedan dess
har Järva varit hans bas.
Numera bor han med sin familj
i Kista och jobbar på IBM som konsult.
Sedan en tid tillbaka kan han
även titulera sig barnboksförfattare. Tre böcker har han gett ut
i en serie han själv skapat, som
heter ”En blå stjärna” och riktar

Böckerna är påkostade, har tjocka
pärmar och är rikt illustrerade. Allt är väldigt
genomtänkt, och Aleksandar-Pal Sakala stryker ena handen över böckerna när han stolt
förklarar hur de utformades.
– Jag ville att de skulle kännas
som riktiga böcker, och inte som
en serietidning, som en del tunna
böcker tenderar att göra. Förläggaren och jag var ute efter en illustratör som tecknade nästan som

ett barn, och så hittade vi Jennifer
Andersson, som har gjort ett jätteﬁnt jobb, berättar han.
Även innehållet är väl uttänkt,
djurens olikheter speglar vårt
mångkulturella samhälle.
”Den magiska draken från landet
Simsala” visar hur
det kan bli när någon som är lite
främmande
plötsligt dyker
upp i kompisgänget.
– Jag tar upp
frågor om mångfald
och integration, fast
på barnens nivå.
Djuren pratar mycket
i mobiltelefon. Hur kommer det sig?
– Jag vill visa att de lever i modern tid helt enkelt.
Trots att han säger att han är en
it-människa och alltid har sysslat
med datorer, har skrivandet också
alltid funnits där för Alaksandar-

◗ Datakonsult
◗ Namn: Aleksandar-Pal Sakala.
◗ Ålder: 41 år.
◗ Bor: Kista.
◗ Yrke: Konsult på IBM.
◗ Familj: Fru och två söner, 4
och 7 år.
◗ Aktuell: Som författare till
barnböckerna om dinosaurien
Dino (Dennius förlag): ”Fotbollsdagen”, ”Den magiska Draken
från landet Simsala” och ”Triss
och Tess och Dinos kärleksproblem”. Den fjärde boken ”Berättelsen om den kloka ugglan
Magnus” kommer ut den 1 maj.

Pal Sakala, som sedan ungdomen
har skrivit berättelser och dramer.
Men det var först när han själv ﬁck
barn som tankarna på barnböcker
kom.
– En del som har kommenterat
mina böcker har tyckt att de är för
enkelt skrivna. Men jag tycker inte

det, dessutom är jag väldigt stolt
över att jag skriver barnböcker
på svenska, trots att jag kom hit
i vuxen ålder. Jag vill visa andra
som invandrat att det är möjligt.
Den fjärde boken kommer ut
den 1 maj. Alexandar-Pal Sakala
hoppas att förlaget vill ge ut en
femte bok. Historier har han gott
om, men det gäller också att få ut
dem.
Han har inte gjort så mycket reklam för sina böcker än, men de
säljs i några butiker och hos alla
nätbokhandlare.
– Jennifer Andersson, som har
gjort illustrationerna, har sålt
mycket mer än mig. Tyvärr ser det
ut så i samhället. När en svensk
tjej vill sälja en barnbok går det
mycket lättare än för en invandrarkille.
● Linda Dahlin
linda.dahlin@mitti.se
tel 550 552 68

