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När husse och matte reser bort och lämnar Pricken ensam hemma är
han först ledsen. Men sedan bestämmer han sig för att om de kan ut
och resa, så kan han det också. Resmålet blir Paris och nu börjar en

äventyrlig resa.

Först har han en mängd saker att lära sig om hur det fungerar när
man ska iväg på resa, som hur man checkar in, vad en gate är, att
man behöver ett pass och en massa annat. Men till slut är Pricken

framme i Paris.

Där träffar han den trevliga flickkatten Lucille som tar med honom
till sin familj som bor under Triumfbågen. Lucille och hennes familj
jobbar som cykelartister på det stora nöjesfältet i närheten. Allt är

härligt, tills den dag de är på utflykt till Eiffeltornet och det
fasansfulla händer: Pricken försvinner ...

Prickiga katten på äventyr i Paris är en äventyrlig, rolig och charmig
berättelse om att våga och vinna, men också med lärdomar om hur
det är att resa till andra länder, saker att tänka på och igenkänning

när man exempelvis ska ut och flyga och särskilt förstås om man ska
resa till Paris. En spännande bok om vänskap och äventyrslusta!



Författaren Inga-Lill Ahlstrand är född och uppvuxen i Vetlanda men
har bott större delen av sitt vuxna liv i Haninge, men också fem år i
Bryssel. Prickiga Katten föddes under en berättelselek tillsammans
med barnbarnet Ines och hennes prickiga tygkatt. Tidigare har Inga-

Lill skrivit spänningsromanen Huset vid Parken.
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med barnbarnet Ines och hennes prickiga tygkatt. Tidigare har Inga-
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Illustratören Alexander Lusth jobbar som frilansillustratör och 3D-
modellerare. Han är 27 år gammal och har studerat i 5 år till grafiker
med spelinriktning på Uppsala universitet. Han jobbar framförallt
med illustrationer och 3D modellering inom spel, men har alltid haft

en passion för mer klassisk illustration.
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