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Barnen lever mitt i torkan och drömmer om vatten.
Kan molnmänniskorna hjälpa dem och hindra att sprickan växer?
Boken belyser okonstlat problematiken kring vattenbrist och alla
barns lika rättigheter. Boken handlar också om fantasi och glädje.
Babo och sprickan påminner oss om hur lika barn är trots stora
olikheter i vardagen.
It´s a story of hope and courage and fantasy lands of beautiful
water kingdoms on one hand and water scarcity on the other.
The story explains children’s thoughts and ideas linked to the big
city, here issues such as child labour and urbanisation from a kid’s
perspective are brought up in a subtle manner.

“

Många barn är oroliga för hur de själva och deras
föräldrar ska klara sig men vardagen är också fylld av
lek och glädjeämnen som barn alltid hittar. När du läser
den här boken hoppas jag att du förstår hur olika vi
människor, vuxna och barn har det och vad rätten till
ett bra liv betyder, för dig, Babo och hans familj och alla
andra människor i världen.

Lise Bergh, Director, Amnesty International, Sweden
Many children are worried about how they and their
parents are going to survive the day, nevertheless these
children have the ability to find playfulness and joy. I
hope, that when you read this book you will understand
how different lives; adults and children have, and what
the right to a good life means for you, Babo and his
family and all other people in this world.

Look out for this Ibook this mid-November - it´s a great Christmas gift idea
for children!
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