
BABO
O C H  S P R I C K A N
A N D  T H E  E A R T H  C R A C K

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.

“
Parul Sharma: Har en lång erfarenhet inom mänskliga rättigheter och företagens sociala ansvar 
med praktisk fokus på högriskländer. Hon bedriver en folkrörelse för barnens rättigheter i Indien, www.
aseachange.se. Idag arbetar hon som Vice President för CSR frågor på Stora Enso. Parul Sharma has an 
extensive background in human rights and CSR work, and has authored many books and articles on the 
same. Parul is running a child rights initiative in India called a SeaChange. She is today working as the 
Vice President for CSR issues at Stora Enso in Sweden.

Linnéa Krylén: Brinner för barn och deras kultur. Hon frilansar som illustratör och grafisk 
formgivare, har en kandidatexamen i Barnkultur från Stockholms universitet och en examen som bild-
berättare från Högskolan i Gävle. Besök www.linneakrylen.se för att veta mer. 
Linnéa Krylén is a freelance illustrator and graphic designer and her main dedication lies with children 
and their culture. With a degree in Children’s Culture at Stockholm university and a degree in illustration 
form university of Gävle as well as several years of experiens she is well equipped for the task. Find out 
more at www.linneakrylen.se   

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. 

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. 

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