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Låt barnet bli huvudperson i sin egen Sagobok

Tänk dig hur kul det skulle vara för ett barn att vara hjälte i en riktig sagobok. Det är nu möjligt tack vare 
modern tryckteknik och Önskefoto som erbjuder ett enkelt helhetskoncept med flera bokäventyr att välja bland. 
Låt barnet bli fotbollshjälte, vara huvudperson i ett äventyr med lejonkungen eller följ med på en spännande resa 
i havet bland valar och hajar.I sagan kan barnet ta med sig upp till tre olika vänner.Sagoboken är en personlig 
gåva som barnet aldrig glömmer.Boken är inbunden med hård pärm och finns i följande 9 titlar att välja mellan:

Min julsaga

När jultomten får problem med klapputdelningen rycker vår hjälte och vännerna genast in. Med hjälp av en god 
fe beger de sig till Nordpolen i en magisk luftballong för att ställa allt till rätta.

Min vän nallebjörnen

En söt saga för de allra minsta i Nallebjörnarnas land. Det är ett mysterium att tårtan till nallarnas fest har 
försvunnit. Men vår hjälte lyckas tillsammans med sina vänner tack och lov att hitta den och festen kan börja.

Mina vänner dinosaurierna

Ett stort, främmande ägg är starten på detta spännande äventyr där vår hjälte tillsammans med sina vänner 
hamnar i dinosauriernas land.

Mitt äventyr med de sju dvärgarna

Snövit har blivit förgiftad av en elak drottning. Dvärgarna ber nu vår hjälte om hjälp att befria en prins, den enda 
som kan väcka snövit igen.

Mitt äventyr med lejonkungen

Lejonkungen och hans son gömmer sig i en grotta för den elaka jägaren. Vilken tur att vår hjälte med sina vänner 
kan hjälpa dem att fly. Som tack blir de bjudna på kalas och får nya vänner i djungeln för livet.

Min vän valen

En dag när vår hjälte är på stranden tillsammans med sina vänner dyker en mås upp och ber om hjälp. Valen 
Valtus har blivit sjuk. Så börjar ett äventyr som utspelar sig under vattnet bland delfiner, hajar och piratskatter.
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Mitt äventyr med sjöjungfrurna

Ett äventyr där vår hjälte och vännerna får fenor och simmar ner på havets botten för att befria kung Neptunus 
och sjöjungfrurna från den onde sjörövaren Triton.

Min magiska lampa

I en stad för länge sedan härskade den onde kung Pascha. En dag hittar vår hjälte en gammal lampa där en 
magisk ande bor. Nu börjar äventyret där hjälten tillsammans med anden och sina vänner hjälper stadens 
invånare att jaga iväg den onda kungen.

Min dag som fotbollshjälte

Tänk att bli fotbollshjälte för en dag och att få göra det avgörande målet i sitt favoritlag. Inte blir det sämre av att 
vår hjälte får spela ihop med sin fotbollsidol. Allt i detta fartfyllda fotbollsäventyr.

I boken trycks:

Ditt barns namn
Kompisarnas namn
Vem boken är en gåva från
* Favoritspelare/lag och motståndarlag – endast i Min dag som fotbollshjälte

För mer information kontakta: 
Diana Johansson, marknadschef Önskefoto, 0456-421 22, alt. diana.johansson@onskefoto.se, 

Produkt- och pressbilder: 
http://www.onskefoto.se/ir/pressrum.jsp;jsessionid=B0AC8035D90D5C95CED499F6111B9E7F

Praktiska fakta:
Antal sidor 24 
Pris 139:-
Storlek: 18x24 cm.
Frakt från 56:- tillkommer beroende på vikt.
Leveranstid: 10 arbetsdagar

Om Önskefoto

Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom marknadsföring, 
försäljning och produktion av personifierade bildprodukter såsom kalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Mer 
än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har nått sin nuvarande position genom att ta till vara 
på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog fotografering till digital. År 
2007 omsatte Önskefoto 46,1 MSEK med ett rörelseresultat på 6,2 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg 
och har ca 30 årsanställda. Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB Certified Adviser 
är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
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