
– Utan att det varit min avsikt från början, så 

har jag fått höra att det i böckerna finns mycket 

om le darskap och samarbete. Hästarna har egna 

erfarenheter med sig in i flocken, och dessa an-

vänder de när någon krissituation uppstår. Isa 

är ledarstoet och hon är duktig på att ta tillvara 

flockens gemensamma talanger. Tillsammans 

kan de lösa allt! Detsamma gäller ju oss 

människor. 

Vilken av hästarna liknar du mest? 

– Jag tror det finns en del av mig i alla, utom 

möjligtvis i Zoe som är flockens egen lilla buse 

och vildpanna. Jag skulle aldrig våga uppföra 

mig som hon gör. Mest lik är jag nog Vera och 

Isa. Vera står med alla hovarna i marken, Isa vill 

att alla i flocken ska vara med och må bra, det 

ville jag också som chef.  

Böckerna handlar ju mycket om gruppen/

flocken. Nu när du arbetar ensam,  

vad gör du för att se till att fortfarande  

ha gruppdynamik runt dig?

– Jag är noga med faktakoll, så jag har kontakt 

med många duktiga hästpersoner. Och jag har 

en vän och journalistkollega som bor nära. Vi 

träffas och pratar mycket och hon är ett suveränt 

bollplank till allt som rör böckerna. Böckernas 

illustratör, Kiri, bidrar mycket och jag jobbar 

med flera andra också i produktionen. Det ger 

dynamik även om vi inte sitter i samma rum.

Du har fått fantastiskt fina recensioner, 

bland annat från Bibliotekstjänsts redaktör 

Ewa Wendt:

”Ännu en gång får vi träffa Isa & Minigänget 

och man blir inte besviken, det här är en bok 

som lever upp till alla förväntningar. Det är med 

stor skicklighet som författaren får fram såväl 

alla egenheter hos de olika små shettisarna, sam-

tidigt som det går att relatera till dem som 

människor. […]

Hjältehästarna är en sträckläsningsbok, här 

finns spänning och dramatik, men också lite 

kärlek och humor. […] Helhetsbetyg: 5/5”

Vad känner du själv är din största styrka?

– Att med böckerna kunna tänka helt fritt, fan-

tisera hej vilt och låta hästarna prata på, det är 

så annorlunda jämfört med att vara ansvarig 

utgivare på en tidning. Och jag älskar att hitta 

på historier, att klura ut hur en häst kan ha en 

viss talang. Att det jag skriver egentligen är helt 

ologiskt, men kan bli logiskt om man vet vad 

hästen varit med om. Till exempel Zoe, som 

växte upp i en grisflock, kan förstås allt om 

grisars beteende, vilket hon får nytta av när hon 

möter arga vildsvin. 

Utanför köksfönstret står nu de fyra 

 minidamerna vid grinden och tittar mot 

huset. Lotta skrattar till.

– Skulle gissa att Louisan, Zoe 

i böckerna, vält ut vattnet och 

nu vill de ha påfyllning. 

Det händer titt som tätt.

Fotnot: Mer info om Isa 

och Minigänget hittar  

du på www.isaochmini-

gänget.se  

samt på instagram:  

@isaochminiganget 

Forts från föregående sida

Tre av minishettisarna som 
inspirerat Lotta till att skriva 
om Isa och Minigänget.

LOTTAS BÄSTA RÅD  

OM DU VILL SADLA OM

  Före beslutet. Se framför dig 

det du vill till, men också det  

du förlorar. 

  Ta reda på så mycket du kan 

om det du söker dig till. Hitta 

personer som gör det du också 

vill göra. Hur har de det?  

Vad är deras erfarenhet? 

  Ta hand om ditt företag/din 

nya uppgift med största omsorg 

och respekt. Behandla det som 

ett stort företag. Sätt upp mål, 

strategier, ha en tydlig plan. 

Lottas fem bästa  
tips för dig som  

själv vill skriva

1. Skriv om det du tycker om och är viktigt för dig. 
2. Börja inte kronologiskt utan gå pang på, så att du fångar läsaren. 
3. Din karaktär/karaktärer.  Hur är de – på riktigt och på djupet? Vad har gjort dem  till vad de är idag? 

4. Om du tycker det är svårt att skriva löpande, så skriv scen för scen, som du sedan knyter ihop. 
5. Läs din text högt, då är  det lättare att höra om någon mening inte flyter så väl.

Mys med 
valpen  
Agnes.

Vi lottar ut tre bokpaket  
om Isa och Minigänget: Attacken,  

De ensamma fölen och Hjältehästarna.
Vill du vara med och tävla skickar du rätt  

svar på frågan nedan tillsammans med ditt namn  
och din adress i ett mejl eller på ett vykort till  

tavling@allers.se eller Allers, 209 54 Malmö.  
Obs! Märk mejlet/vykortet ”Hästböcker 31/19”. 

 Senast den 8 augusti 2019  
vill vi ha ditt svar.

FRÅGA: Vad heter hästens  
snabbaste gångart?

Vinn!
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