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En bok (kanske den första i Sverige) om ”Surrogatresan” för de allra minsta.
”Vems mage bodde JAG i?”

Nu är den äntligen här, en bok som många väntat på, en bok för alla familjer som kommit till med 
hjälp av ett surrogatmödraskap. Men hur politiskt korrekt är detta?

Så här förklarar förläggaren Tin Eriksson på Vombat förlag.
”Surrogat är ett känsligt ämne, att anlita en surrogat (en kvinna som bär barnet) har inget lagstöd i 
Sverige. Oavsett hur lagar ser ut och hur ämnet än debatteras så finns ändå dessa barn i vårt svenska 
samhälle. Det är för dessa barn och deras familjer denna bok ges ut, och faktiskt också alla andra 
barn och familjer oavsett tillblivelse.

Förläggare Tin Eriksson berättar;
”På Bokmässan i Göteborg för några år sedan kom ett par (i väntan på ett barn) och frågade oss om 
Vombat förlag hade någon bok i ämnet eller om någon sådan bok var på gång? De uttryckte något 
som sedan dröjde sig kvar. ”Hur länge ska dessa barn vara osynliga”, det var så de sa. Men inget 
barn är osynligt, men ”surrogatresan” (som vi valt att kalla det) är något som det inte gärna talas 
om, utan föräldrar som av olika anledningar valt att bilda familj med hjälp av surrogat har ofta ställts 
i skamvrån. Vombat förlag tänker inte ställa barnen i skamvrån. Vi har gjort efterforskningar och 
hittat en riktigt fin bok för de allra minsta, som ger en enkel förklaring till varför vissa väljer 
surrogat som ett sätt att bilda familj.” 

Bokens upphovsperson Manuela O´Reilly, 
är en engelska boende i Singapore, som 
tillsammans med sin partner har tvillingar,
detta blev möjligt genom surrogat. 
När pojkarna var små hittade hon ingen 
bok som förklarade hur de kommit till, 
vilket blev inspirationen till denna bok 
som Manuela både gjort text och bild till.
        Översättare: Ulrika Hjorth

Två rävar vill så gärna ha barn men 
kan inte få några själva. Hur ska de göra? 

De frågar den kloka ugglan om hjälp.
Tillsammans ger sig rävarna av på 
en resa över skogar, hav och öknar 
med sand, för att hitta en mamma,
som kan bära deras bebisar i sin 

mage åt dem.
En härlig, positiv och hjärtevarm

berättelse med vackra illustrationer
som gör surrogatresan levande för

de allra yngsta.
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