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Välkommen på boksläpp den 4 september: 
”Snacka om kaos!” – en viktig bok om att våga 
prata om tonårsproblem 

Bokförlaget Piknik hälsar dig varmt välkommen till Debaser Medis 
fredagen den 4 september när vi släpper boken ”Snacka om kaos!”. 
 
När: fredagen den 4 september, kl 15 
Var: Debaser Medis (biofoajén, 1 tr), Medborgarplatsen 8 i Stockholm  
Anmälan: till kaos@piknik.se, senast den 31 augusti 
 
Du får en presentation av boken och en stunds högläsning. Det blir 

även en intervju med författarna Angelika och Maria Langen, då du också har möjlighet att 
delta i samtalet med författarna. Vi bjuder bland andra in representanter från sociala 
myndigheter, polisen, ungdomsmottagningar och ungdomsorganisationer, och hoppas på en 
eftermiddag med många intressanta diskussioner. Självklart får du ett exemplar av boken 
med dig hem. 
 
Missbruk, stölder, slagsmål, olyckor, rymningar och skolbråk... 
Via myndighets- och dagboksanteckningar får du i boken ”Snacka om kaos!” följa en ung tjejs 
tidvis kaotiska tonårstid. Ur ett mor- och dotterperspektiv berättar Maria och Angelika 
Langen öppet om sina personliga upplevelser av det som hänt - och om hur de kommit 
vidare. Boken innehåller också en rad konkreta råd och tips om vad familjer kan göra i snarlika 
situationer och vilken hjälp samhället har att erbjuda. 
 
Genom att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar hoppas författarna väcka tankar, 
förmedla hopp och ge andra familjer kraft att ta tag i problem som för stunden känns 
oöverstigliga. Det här är en bok om att det går att ta sig igenom det mesta. Men det gäller 
att se problemen först, våga prata om dem och förstå när det är dags att be om hjälp. 
 
Boken vänder sig till föräldrar, unga eller närstående, men också till de som jobbar med barn 
och ungdomar.  
 
Mer information 
För ytterligare information, intervju med författarna, pressbilder etc, vänligen se 
www.piknik.se eller kontakta Lisen Almgren, forlag@piknik.se, telefon 0709-32 66 02. 
 
Besök också gärna www.snackaomkaos.se - en blogg där snacket går vidare om tonår och 
föräldraskap. Läs och kommentera! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Lisen Almgren 


