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”En rolig, charmig,  
söt bok som vi verkligen  

ger tummen upp! ” 
/@barnbokstips

”Roliga fakta varvas med  
supersöta illustrationer!” 
/@barnbokstips instagram

”Japan- små roliga fakta är en  
jättecharmig faktabok och både jag  

och min 10-åring har lärt oss nya saker”  
/A. Fagerberg Embretsén,  
Författare & bokrecensent

Hejsan! 
 
Det är jag, Therese, som är författare och illustratör till bokserien  
SNILLE - Fakta för nyfikna barn. Redan som liten hade jag som oftast en vaxkrita redo om  
andan skulle falla på, men idag ritar jag inte längre på tapeterna, till allas glädje! Så ett brinnande intresse  
av att måla och illustrera periodvis har jag alltid haft. Och att med öppna armar välkomnas till Idusfamiljen,  
är så otroligt spännande och för mig, ett kvitto på att det jag gör är bra och uppskattas varmt! 
 
Bokmässan i Göteborg 2019 var helt magisk och som genom ett trollslag sålde fantastiska IDUS Förlag slut på min 
bok, Japan- Små roliga fakta, innan mässan var över. Jag signerade böcker med personliga hälsningar så att pennan 
glödde åt små lyckliga faktajägare och morföräldrar. Och min nyvunna fanclub undrade redan om det skulle dröja länge 
innan nästa bok kommer, det är ett bra betyg tycker jag!  

SNILLEs faktaböcker för nyfikna barn tillför något ”nytt” på bokhimlen genom sina lite annorlunda och detaljrika  
illustrationer, med tillhörande lättläst och informativ faktatext. Dessutom finns alltid ett tärningsspel och en frågelek  
i slutet av  böckerna. Vem vill inte ha kloka och allmänbildade barn? 
 
Boken Japan- Små roliga fakta var först ut i min bokserie, nästa bok som handlar om  
landet SVERIGE.  Sverige- Små roliga fakta är färdig under våren 2020.  
 
Nyfiken på SNILLE?  Titta in på hemsidan www.snille.eu där ni  hittar mer nyttig  
information och recensioner. Hoppas att jag väckt så pass mycket nyfikenhet hos er,  
att ni tycker att bokserien  SNILLE- Fakta för nyfikna barn, platsar på hyllan! 
Finns frågor? Kontakta IDUS Förlag på 031-762 08 99 så hjälper de till på bästa sätt. 
 
                                    Väl mött! 
                                    Mvh/ Therése Cardell 
                                    0730 - 28 15 88 
 
 
                                 



Vet du vem som blev Sveriges första kung?  
Vad betyder ordet monarki?  

Har älgkon horn?   
Här hittar du små spännande och roliga fakta om  

landet Sverige och dess historia.  
Sist finns också en klurig frågelek där du 

kan testa dig själv eller kompisens Sverige-kunskap, 
samt ett rafflande spel där ni ska ta er runt hela Sverige.  

Perfekt en tråkig eftermiddag. 
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Sammanfattning av punkterna 1 - 4:  
Jag hoppas att barnen genom min bokserie SNILLE, ska lära sig lättsamma, små fakta om 
det land de är intresserade av eller familjen kanske planerar att åka till. En faktabok från 
SNILLE är en ypperlig följeslagare på resan, men passar även utmärkt åt den som vill lära 
sig lite mer om ett land hemifrån soffan. Vi vet att barn är av naturen nyfikna och de lägger 
ofta märke till saker vi vuxna aldrig skulle skänka en tanke. Därför tror jag att mina böcker 
skulle bli en fantastisk lärorik upptäcksresa, såväl för liten som för stor. 
 
Jag är mycket väl medveten om att faktaböcker för barn inte är en unik idé i sig.  
Men min röda tråd som löper genom hela SNILLEs bokserie, gör att barnet känner  
igen sig i mina böcker oavsett bok de väljer, mycket genom mina illustrationer.  
Lite kort förklarat är min röda tråd spunnen på följande sätt: 
 
- Det aktuella landet finns alltid illustrerat i början av boken, korta fakta om landet  
följs av en sida med en berättande och lättförståelig text. Sedan kommer det flera  
uppslag med roliga små och ibland udda fakta om landet. Som ett extra inslag finns  
det alltid ett spel och en frågelek i slutet av boken, som handlar om det barnet precis 
 har läst.  
 
* - För mig är det viktigt att en bok inte slängs åt sidan när den är utläst. Jag vill att mina 
böcker ska sysselsätta och aktivera läsaren, ja varför inte hela tokiga släkten?  
Det ska vara roligt med böcker!  
 
 * - Så, en bok ur SNILLEs bokserie är inte ”bara en bok”, den är så mycket mer. 
Böckerna som vänder sig till barn i åldern 6-9 år, är rika på illustrationer och har ett  
uttrycksfullt form- och färgspråk. Tecknade bilder blandas med grafiska illustrationer och 
det finns många detaljer att titta på och upptäcka.

Sverige - Små roliga fakta

Punkt 5: 
Sverige - Små roliga fakta är bok nummer två i faktaserien SNILLE.

SNILLE - MARKNADSPLAN BOK No2
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