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Duncan Weller är en kanadensisk författare och
Den kärleksfulla myran är hans fjärde barnbok.
Duncan Weller fick i uppdrag att måla en stor

väggmålning i ett bibliotek.

Under bibliotekets sagostunder började han
sedan berätta om ett bladbrev, som en

myra skulle lämna fram till en papegoja.

Myran fick krypa längs en vinranka över hela
väggen för att utföra sitt uppdrag.

Barnen blev förtjusta i myran och började
berätta om den för andra.

På så sätt blev den lilla myran riktigt berömd
och Duncan Weller fick idén att ge ut sin

berättelse i bokform.

Eftersom han själv illustrerar sina böcker har
han stor frihet att leka med idéer och bilder.



Duncan Weller har vunnit två av Kanadas

förnämsta priser för sin bok The Boy from

the Sun.

Boken om den lilla myran är den första

av hans böcker som översatts till svenska.

Duncan Weller föddes i Qubeck, Kanada och
stammar från engelska emigranter. Området där

han bodde befolkas till stor del av Ojibwe
(Chippewa), som talar anishinaabe-språket och

hör till ursprungsbefolkningen.

Efter att ha studerat engelsk litteratur och
genomgått en konstnärlig högskoleutbildning

vid Lakehead började Duncan Weller ägna sig helt
åt att skapa bilderböcker för barn, skriva poesi

och romaner för vuxna.

Steve Ball, välkänd musiker och manager på
Microsoft, skapade ett musikstycke inspirerat
av Duncan Wellers bok Night Wall. Duncan
Weller producerade därefter en semianimerad
kortfilm till sin bok med Steve Balls musik i

bakgrunden.

Duncan Wellers tredje bok, The Boy from the
Sun, vann Governor General's Award år 2007,

och ingen mindre än Margaret Atwood,

berömd författarinna, var en av jury-
medlemmarna. Prissumman var den största

i hela landet. Samma bok vann även Ruth och

Sylvia Schwarts Picture Book Award. Juryn
utgjordes av barn, som själva valde just den

boken till sin absoluta favorit 2008.

För att hämta inspiration, djupare förståelse,

och bildmaterial till sina böcker, har



Duncan Weller bland annat rest till USA, Mexiko

och kors och tvärs genom Kanada. Han har
erhållit ett stort antal stipendier från Ontario Arts

Council till sin framtida bokproduktion och fick

ett Chalmers Fellowship Award stipendium 2012

för att resa till Ghana, där han samlade material
till en ny bok.

Därtill har han en egen spalt, "Art on the Edge" i
kanadensiska The Chronicle Journal.
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