
P apa Diops Taxi är en bok man blir glad av. I spra-
kande färger och korta livfulla texter presenteras en 
samling människor i staden Saint-Louis i Sénegal 
med den ständigt leende Papa Diop och hans brorson 

Séne, berättaren, i spetsen. Bilförsäljare, brottare, fina damer, 
brudpar, barnaföderskor och spåmän, alla myllrar de ut och 
in i den knallröda taxin. Det händer inte så mycket mer, men 
hela atmosfären andas trygghet och glädje över det enkla, 
vardagliga livet.

Varför är jag inte med på bilden

Christian Epanaya är född och uppvuxen i Kamerun, men 
han studerade framförallt i Frankrike och tog examen i bio- 
logi i Lyon, där han numera är bosatt. Först i 30-årsåldern 
fick han möjlighet att studera konst och utveckla sina teck-
nartalanger. Han debuterade i början av 90-talet och fick 
UNICEFs illustratörspris i Bologna 1993.  

CHRISTIAN EPANYA
Kamerun

Livet i en knallröd taxi

När det nystartade barnboksförlaget Trasten 2006 gav ut 

bilderboken Papa Diops Taxi av Christian Epanaya, hände 

något, som inte ofta inträffar när det gäller barnböcker från 

udda länder som Sénegal.  Recensenterna bjöd över varandra 

i lovord över mustiga färger och enkla raka texter, nyheten 

spred sig, hela första upplagan sålde slut med en gång och 

Trasten hade fått sin bästsäljare.
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”En dag klev ett brottarlag på 
taxin. De hade just vunnit en 
viktig turnering och en stor fest 
väntade på dem i Kébémer.  
Tillsammans med Papa Diop 
dansade och sjöng de till 
djembetrummornas ljud långt                
in på natten!”

(Ur Christian Epanyas bilder-
bok Papa Diops taxi, 2006)



I början illustrerade han mest andras texter och först på  
senare år har han tagit steget att både skriva och illustrera 
egna bilderböcker. 1994 kom Ganekwane and the green 
dragon, som översatts från afrikaans och är fyra berättelser        
ur den muntliga traditionen, nedtecknade av Corlia Fourie. 

Andra viktiga illustrationsinsatser är antologin 101 poésies 
et comptines tout autour du monde (101 dikter och ramsor 
från hela världen)  för åldrarna 6–12 (1998) och en bok för 
barn  om den legendariske senegalesiske presidenten och 
poeten Léopold Sédar Senghor.

Tillsammans med Kidi Bebey har han också bidragit till 
den den relativt nystartade serien New African Stories för 
barn och ungdomar upp till 16 år med boken Pourquoi je 
ne suis pas sur la photo? (Varför är jag inte med på bilden?) 
Ytterligare ett fruktbart samarbete har Epanaya haft med 
Cristina Kessler, vars Konte Chameleon, Fine, Fine Fine!,       
en traditionell västafrikansk folksaga från Niger, han gjort 
färgstarka, kameleontiska illustrationer till.

Den lille fotografen

Men det är framförallt hans egenhändigt skrivna och illustre-
rade bilderböcker som vi vill lyfta fram. Pappa Diops Taxi 
som i original  heter Le Taxi-Brousse de Papa Diop (2005) 
och Le Petit photographe de Bamba (Den lille fotografen från 
Bamba) från 2007. 

Den senare handlar om Amadou, en liten pojke i den lilla 
byn Bamba vid floden Djoliba i Mali. Pojken vill inte bli 
fiskare som sin far och alla andra, hans stora dröm är att 
bli fotograf. Hans obändiga nyfikenhet leder honom långt 
och Epanaya berättar den sympatiska historien i varma och 
lysande färger.

En tredje bilderbok med både bilder och text av Epanya 
kom i mars 2009. Den heter Mes images du Sénégal och är 
tänkt för 6-åringar och uppåt.
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Omslag till Christian 
Epanyas bilderbok.


