
Verdens ensomste pige er en illustreret fortælling om pigen Laila, der flytter ind i en forstads-
lejlighed sammen med sin far. Hendes usynlige og noget vrangvillige ven Koko er ikke meget 
bevendt, så Laila beslutter sig for at gå på opdagelse for at finde en ny ven. Det bliver en spæn-
dende dag, og Laila og Koko møder mange mennesker og oplever sære ting. Og til sidst, da det 
hele ser sortest ud, vender lykken alligevel for Laila, så hun ikke skal være verdens ensomste 
pige længere.
Bogen kan læses sammen med en voksen, men er også velegnet til de lidt større børn, der læser 
selv. Temaet i handlingen er universelt og genkendeligt for børnene; det handler om at føle sig 
ensom og udenfor, og om at gå på opdagelse.

Finsk/svenske Henri Gylander er pædagog, illustrator og uddannet 
tegneserietegner fra Serieskolan i Malmö, og bor i dag i Göteborg. 
Gylander har fået udgivet sine tegneserier i Sverige og Finland, hvor 
de begge steder er blevet varmt modtaget.
Verdens ensomste pige er hans første børnebog, og historien er inspi-
reret af hans egen datter, som har haft en usynlig ven.
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Laila og hendes far flytter ind i højhuset i
udkanten af byen. Alting virker fremmed og 
ukendt i begyndelsen og Laila har kun sin 
usynlige ven Koko, som ærligt talt ikke er 
til megen hjælp. Men så begynder Laila og 
Koko at gå på opdagelse i det kæmpestore 
hus for at lede efter en ny og rigtig ven - for 
hun vil ikke være verdens ensomste pige.   
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