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I Drømme og ønsker møder vi først treårige Henkki, som får at vide, at han skal være storebror. Tanken om det nye menneske i familien fylder hans sind med drømme og ønsker for fremtiden, men tingene går ikke helt som han havde tænkt sig. Henkki slipper dog aldrig drømmene,
og senere følger bogens rørende fortælling ham på tærsklen til sit eget spirende voksenliv.
Med sine udtryksfulde tegninger og enkle tekster beskriver Gylanders bog barnets syn på livets
store spørgsmål, og drager en sammenhæng mellem barndommens oplevelser og den længsel,
hovedpersonen føler som ung mand.
Historien er baseret på virkelige begivenheder i serieskaberens liv.
Finsk/svenske Henri Gylander er pædagog, illustrator og uddannet tegneserietegner fra Serieskolan i Malmö, og bor i dag i Göteborg. Han har indtil nu fået udgivet sine tegneserier i både Sverige
og Finland, hvor de begge steder er blevet varmt modtaget.
Den finske udgave af Drømme og ønsker blev shortlistet til tegneserieprisen Sarjakuva-Finlandia i 2012. Gylanders svenske hæfte
En helt ny människa vandt førstepræmien i den nordiske tegneseriekonkurrence i Kemi i 2012.
Gylander har også skabt en børnebog, som er udkommet i Sverige
og Danmark.
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Udtalelser om bogen
“Jeg elsker hvordan Gylander med en enkelt tegning kan skildre tidens gang, hverdagens
monotoni og den kommende storebrors frustrerede venten. Ligesådan hvordan han skifter mellem at beskrive ydre hændelser og drengens indre fantasiverden. Det bidrager til, at historien
gennemgående er fortalt fra barnets perspektiv.
[...] Der er en stilhed i den, en illustration af et intet, som næsten tog pusten fra mig første gang
jeg læste den.”
Bogbloggen dagensbok.com (om den svenske udgave af bogens første del)

Andre udgaver
Bogen udkom i Finland i 2013.
Første del af bogens historie udkom desuden i hæfteform i Sverige i 2012.

Illustration fra bogen. Du kan finde flere højopløste billeder
på http://damgaardmedia.dk/presse
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