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Jag är inte rädd
av Lee Ann Mancini
Fristående uppföljare till “Snabbe Sigge”, 
“Vilken skrytmåns!”, “Guds påskmirakel”, 
“En hjälpare som Jesus” och “Hos Jesus för 
alltid”. Sjätte och sista delen i bokserien 
”Äventyr i havets djup”! 

   I denna fantastiska och färgglada undervat-
tensvärld får vi följa med Stina och hennes 
bästa vän Rebecka till Havsdjupets Nöjespark.
   Stina har många ursäkter för att inte åka 
Whale Back berg- och dalbanan. Efter att hon 
pratat med sin mamma och bett en bön till 
Jesus, åker hon berg- och dalbanan och hennes 
rädsla vänds till tro.
   Hon får lära sig att bön till Jesus när det är 
jobbigt och att ha tro är allt hon behöver för att 
vinna över sin rädsla.

författare: lee ann mancini
LeeAnn innehar en kandidatexamen i religionskunskap från 
Regent University, en masterexamen i bibel- och telogistudier 
från Knox Theological Seminary och en master i kristendoms- 
och klassiska studier från Trinity Evangelical Divinity School.

illustratör: dan sharp
Dan är en konstnär med över trettio års erfarenhet av att 
illustrera bilder för barn. Han innehar en konstnärlig kandidat -
examen från Michigan State University och har illustrerat 
många barnböcker. Han har specialiserat sig inom skapande 
av licensierad konst för Disney, Warner Brothers, American 
Greetings och andra licensgivare av kända karaktärer. Dan 
älskar Herren och går regelbundet till Calvary Church i Grand 
Rapids, Michigan.

”Äventyr i havets djup är en inspirerande serie som är anpassad 
för att nå de yngre barnen med evangeliet om Jesus Kristus. Jag 
rekommenderar varmt denna serie. Den är ett utmärkt verktyg för 
att hjälpa barnen att bygga en stark relation med Jesus och lära sig 
att visa kärlek och respekt för andra.”
– dr mary drabik (doktor i kristen utbildning)
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