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Små roliga fakta

Therése Cardell

En sida ur faktaboken
SVERIGE- Små roliga fakta
Inspirationen till min skoterillustration har
jag hämtat från min pappa Kent Berglunds
tävlingsskoterunder 70-talet.

ishotellet

Faktaboken
om sverige

!

Finns i hyllorna juni 2020

I norra Sverige, i den lilla byn Jukkasjärvi ligger det berömda Ishotellet. Det är
gjort av snö och is från Sveriges största nationalälv, Torne älv. Varje år när älven
fryser till is plockas stora och tunga isblock upp ur den. Isen används sedan
till att bygga upp hotellet och för att skapa vackra isfigurer. Arkitekter och
konstnärer från hela världen hjälps åt att forma Ishotellet.
Tidigare lät man hotellet smälta ner varje sommar. Nu använder man kylenergi som
håller isen kall året om. Hade du vågat övernatta i det häftiga islandskapet?
29.
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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?
Hoppas att min bok har väckt er nyfikenhet och att ert bibliotek och din lokal
bokhandel vill ha JAPAN eller SVERIGE- Små roliga fakta på barnhyllan.
Boken om Japan är först ut i SNILLEs bokserie, nästa bok som handlar om

Det är jag, Therese, som är författare och illustratör till

SVERIGE är färdig under våren 2020.Om intresse av skulle finnas från er sida,

bokserien SNILLE - Fakta för nyfikna barn.

tar ni bara kontakt med er vanliga inköpskanal.

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!

Nyfiken på SNILLE? Titta in på hemsidanwww.snille.eu där ni hittar mer nyttig

Så ett brinnande intresse av att måla och illustrera periodvis har jag alltid haft.

information och recensioner.

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!

Finns frågor?
Bokmässan i Göteborg 2019 var helt magisk och som genom ett trollslag sålde

Kontakta IDUS Förlag så hjälper de till på bästa sätt.

fantastiska IDUS Förlag slut på min bok Japan- Små roliga fakta, innan mässan

Väl mött!
Mvh/
Therése Cardell
0730 - 28 15 88

var över. Jag signerade böcker med personliga hälsningar så att pennan glödde
till 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!
Boken om Sverige, Sverige- Små roliga fakta släpps i början på juni 2020.
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FAKTABÖCKER
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E n serie illustrerade, roliga och lärorika faktaböcker för barn mellan 3-9 år www.snille.eu

En snilleblixt?

Jag är mycket väl medveten om att faktaböcker för barn inte är en unik idé i sig.

Under alla småbarnsår, mamma till fyra underverk, letade jag ofta efter lättlästa

känner igen sig i mina böcker oavsett vilken bok de väljer. Lite kort förklarat är

och inte allför ”tunga” faktaböcker att sätta i händerna på våra kunskapstörstande
ungar. Visst fanns det redan då en djungel av fantastiska böcker, men för de yngre
i barnaskaran blev det lätt tråkigt efter ett tag att ”ta in” allt jag eller de äldre syskonen högläste om under fredagkvällarnas mysstund. Det var nog redan där en

Men, den röda tråd som löper genom hela SNILLEs faktaserie, gör att barnet
SNILLEs lite annorlunda 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

första tanke på ”lätta faktaböcker för nyfikna små” grodde i mig.

uppslag med roliga små och ibland udda fakta om landet. Som ett extra inslag

Jag hoppas att barnen genom SNILLEs faktaböcker, ska lära sig lättsamma, små

barnet precis har läst.

finns det alltid ett spel och en frågelek i slutet av boken, som handlar om det

fakta om det land de är intresserade av eller familjen kanske planerar att åka till.
En bok 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 känner jag att SNILLEs böcker skulle bli en
fantastisk lärorik och rolig upptäcksresa, såväl för liten som för stor.
För mig är det viktigt att en bok inte slängs åt sidan när den är utläst. Jag vill att
SNILLEs bokserie med 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.
I böckerna finns det detaljrika illustrationer med ett uttrycksfullt form- och
färgspråk, som väcker läslusten hos de flesta. Tecknade bilder blandas med
detaljrika grafiska illustrationer så finns mycket att titta på och upptäcka.

SUMObrottare

SNILLES
recensioner

!

”JÄTTECHARMIG, ROLIG FAKTABOK SOM FÅR
TUMMEN UPP”

”JAG BLIR SÅ LYCKLIG”
”När jag gick i mellanstadiet hade vår lärare pärmar med

JAPAN - Små roliga fakta av Therese Cardell är

fakta om djur som vi fick forska om (läs: skriva av och

en jättecharmig faktabok och både jag och min

läsa upp). Det gör att jag direkt blir lycklig när jag hittar

10-åring har lärt oss nya saker. Roliga fakta varvas med

”LÄRT MIG MASSOR & JAG ÄR FÖRBLUFFAD

sådana här böcker med lätt fakta att ta till sig och som

supersöta illustrationer! Om Shinkansen fanns i Sverige

ÖVER VISSA FAKTA”

går snabbt att lära in för den som är intresserad. Varje

skulle en kanske våga boka tåg och tänka att en kommer

sida har fakta om en japansk grej, med en väldigt söt

Jag har läst JAPAN - Små roliga fakta med text och bild

fram i tid! Det är nämligen ett japanskt snabbtåg som

illustration av författaren. Det är saker som bonsaiträd,

av Therése Cardell, boken är utgiven av Idus förlag 2019.

aldrig är försenat.

kläder, fugufisken, Fuji och origami. På slutet finns det

I Japan: Små roliga fakta finns korta, roliga, spännande

Min 10-åring är intresserad av Japan och läste ut den

ett spel man kan spela som återkopplar till boken. Allra

och intressant fakta om sumobrottare, bonsaiträd, sushi,

här snabbt. I slutet av boken finns ett tärningsspel och

sist finns det också frågor som frågar Har du koll? och

snabbtåg och fisken Koikarpen och mycket annat. Jag

på faktasidan om Origami kan du också lära dig hur du

som återkopplar till de olika fakta som kommit upp (och

har lärt mig massor av nytt och spännande om Japan

viker en japansk rödräv. En rolig, charmig, söt bok som

såklart också facit efteråt).Det är lagom stora faktasjok

och är alldeles förbluffad över vissa fakta. Jag är säker på

vi verkligen ger tummen upp!

för den här åldern, bilderna gör det roligt att lära sig och

att åtminstone en av två pojkar här hemma kommer att

/ Ann Fagerberg Embretsén, författare

det här är en bok som får mig att le, och tänka tillbaka på

älska den här boken.

@barnbokstips

den där Maria i mellanstadiet som hade älskat att få en

Illustrationerna är snygga och charmiga och i slutet

sådan här bok i handen för att lära mig mer om Japan, i

av boken finns en frågelek där man kan testa sig själv på

”EN PÄRLA”

Japankunskap samt ett spel där man ska ta dig runt hela

Den här lilla boken var ju en pärla. Passade utmärkt till

Japan. Japan- Små roliga fakta passar barn i åldern 6-9

eleven jag jobbar med. Boken var ett riktigt guldkorn i

år, men även yngre och äldre barn. Tusen tack,

detta sammanhang. Jag själv är dåligt påläst om Japan

”UNGARNA ÄLSKADE DEN”

@idusforlag för recensionsexemplar! Boken finns att

men när jag förstod att där hade man en ingång till

Har redan köpt in din bok, ungarna älskade den. Jag

låna på många bibliotek och finns att köpa på t ex

eleven så kom jag ihåg att jag sett boken på bokmässan

hade med min vinkande lyckokatt hemifrån och läste

@bokus @idusforlag @adlibris.com

så jag gick in och kollade närmare på den.

faktauppslaget om just detta, mycket populärt.

/ Karin Askerin, författare @karinaskerinforfattare.

Helt lagom långa faktaavsnitt och helt perfekt med frågor

/Anneth Strinnholm Bibliotekarie, Oskarshamns

i slutet. Spelet upptill var ju en riktig bonus!!!

stadsbibliotek & Kristinebergs bibliotek

lagom stora mängder.”
/Marias Bokhylla

”VÄCKER MIN NYFIKENHET”

Superbra, har använt den vid tre tillfällen nu och kan

Japansk kultur har länge intresserat mig.

säkert mjölka ur mer. Sist fördjupade vi oss även i

”ROLIG, LÄRORIK”

Den här boken är en lättläst introduktion in i den japan-

jättesalamandern tänker att man kan fördjupa sig mer i

Rolig, lärorik & snyggt illustrerad!

ska kulturen och väcker nyfikenhet att ta reda på mer.

de olika avsnitten framöver.

/Jennies Boklista

/ Sara Salander, författere & bokbloggare

/ Marie Rydell, författare & specialpedagog/Marias

sara_salander_forfattare

Bokhylla
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varldens
.. ..
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Citat/ Utdrag ur BTJ´s Recencion
Cardell, Therese
Japan : små roliga fakta

Idus förlag är ett bokförlag i Lerum som grundades 2011 av Ulrika Slottner, VD,
efter att hon först gett ut en barnbok i egen regi och därefter hoppat av från
branschen som IT-konsult. Förlaget ägs av

skildras ett nytt begrepp/ord med 3-5 meningar och en illustration som för tan-

lanserade Slottner också Visto förlag för att ge

karna till Hello Kitty, anime eller pokemon. Färgerna är klara och människorna

ut böcker av författare med stor egen marknad

avbildas framifrån med symetriskt runda ansikten. Språket är enkelt och omfång-

eller med en smalare målgrupp.

vi vill att varje projekt skall tända både era och

et och urvalet av fakta är bra och lagom för målgruppen.”
Lånad bild. Fotograf: Cecilia Hedström

våra stjärnögon. Vi menar att tillsammans skall vi brinna för det vi gör och tycka
det är både roligt och spännande! Författarna är vår största tillgång men också
våra arbetskamrater som vi skall jobba länge och tätt tillsammans med. Därför är
det viktigt att det känns rätt och att vi trivs tillsammans! Då kan vi både ha kul
under tiden och också uppnå bästa möjliga resultat med just din bok.”
/ VD Ulrika Slottner
www.idusforlag.se

Lektör Mia Mårtensson
”Det här är ett enkelt och trevligt upplägg: På varje sida

Ulrika & Mats Slottner. Året efter förlagsstart

”Stjärnögon, det är ett underbart begrepp, och

Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2019.

”En rolig och lyckad faktabok med ett bra urval av korta fakta om Japan. Passar
såväl att läsa själv, att jobba med i skolundervisningen eller läsa som godnattsaga.”

Helhetsbetyg: 4.

SNILLES
framfart

!

..
var..koper

?

jag bockerna

I rasande fart har nyheten om SNILLE spridit sig. Har du kanske

SNILLEs böcker kan Du beställa via IDUS, Bokus, Akademibokhandeln,

läst något om SNILLEs böcker som inte kommit till vår kännedom?

Adlibris eller CDON. Tips till paddan, böckerna finns även som e-bok

Hör av dig och dela med dig till oss och andra. Besök gärna SNILLE.eu

att ladda ner. Du kan även fråga din lokala bokhandel om de kan hjälpa

på Instagram så håller du dig uppdaterad och kan följa kommentarsfältet. Det är fritt att

dig att beställa hem Japan- och Sverigeboken från IDUS Förlag. De hjälper

använda bilder, reportage och annat från www.snille.eu pressida och vi blir extra glada

dig gärna! Eller är du ÅF tar du kontakt med IDUS Förlag. Önskar du ett

om du taggar oss eller tipsar om SNILLE. Tänk på att övriga bilder på hemsidan är

signerat exemplar skriver du ett mail och så ordnar vi det. Enkelt eller hur?

skyddade genom upphovsrätten! Gör en förfrågan om du skulle vilja ta del av andra
bilder till något sammanhang. Om du besöker Radio P4 Kristianstad, kan du lyssna på
när reportern Helene Persson intervjuvade mig, Therese Cardell om min bokidé och hur
bokdrömmen blev till verklighet.

Läs enskilt med barnen eller tillsammans i stora barngrupper. Ugglo Förskola
har ljudbilderböcker på fler än 40 olika språk.” Att använda sig av ljudböcker
är dessutom ett lekfullt och roligt sätt att läsa och lära. Kombinationen av
text, bild och ljud skapar en förförståelse för orden.
Vill du ha UGGLO till ditt barns förskola eller skola? Ja då tycker vi att du
hämtar hem lite nyttig information som du delar med dig av vid nästa
föräldramöte.

Gustav & Kåre berättar
”Barnen älskar att spela och titta på film. Det
blir mycket skärmtid. Och som föräldrar har vi
länge saknat barnböcker i surfplattan. Det är
dags att barnen får chansen att välja läsning
som underhållning, även i den digitala världen. Kidsreadappen erbjuder just
det, och inspirerar samtidigt till fortsatt läsning. För att det är så roligt. Vi

Vi blir så glada!
Ja, vi blir både stolta och glada när vi får höra att UGGLO.se har
tagit hem SNILLEs e-bok. Det innebär att UGGLO.se använder sig
av Japanboken i sin utbildning då pedagoger och lärare ska lära
barnen i förskoleklass, att läsa och väcka läslusten hos dem. För
er som inte vet vilka UGGLO.se är och vad de gör, så ska vi
berätta lite kortfattat. Vill ni veta mer så besök UGGLO.se.
Kort och gott kan man säga att UGGLO gör utbildning roligt och tillgängligt för alla. Så
här beskriver UGGLO med egna ord:
”Ugglo Förskola innehåller fler än 1.000 bilderböcker ljudsatta av skickliga skådespelare.
Ugglo Förskola är ett roligt och lekfullt sätt att väcka barnens nyfikenhet och intresse för
det skrivna ordet och berättelsernas magiska värld.
SVERIGE- Små roliga fakta kommer öven den som e-bok.

kallar det Läsrevolutionen.”
KidsRead - Alla barnböcker i en app! Ladda hem den redan idag eller
vill du har mer information? Besök då www.kidsread.se.

KidsRead gillar Japanboken
”Det är en intressant liten bok”.
Som nu finns som e-bok hos www.kidsread.se”
/ Team Kidsread
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Vet du vad Japans högsta berg heter?
Gillar du kaviar? Har älgkon horn?
Här hittar du små spännande och roliga fakta om
länderna Japan och Sverige samt lite historia om dem.
Sist finns också en rolig frågelek där du
kan testa dig själv eller kompisens kunskaper,
samt ett nervkittlande spel där ni skall ta er runt länderna.
Perfekt en regnig eftermiddag.

SNILLE

FAKTABÖCKER
FÖR NYFIKNA BARN

www.idusforlag.se

SNILLE är en serie illustrerade, roliga och lärorika faktaböcker för barn mellan 6-9 år.

