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Om Mimis skrivar historia:
Mimi skrev sin första riktiga bok när
hon var tio år. Hon skrev den på
författarstunden efter att en kompis
hade berättat att hon tyckte det var
kul. Och när hon började insåg hon
att hennes kompis verkligen hade haft
rätt. När terminen var slut höll hon
påmed sin fjärde bok som inte var
klar. Så hon önskade att hon skulle få
fortsätta med författarstunden så att
hon kunde skriva klart boken. Och
som tur var, så fick hon det!
Då skrev hon klart boken och skrev
även två andra böcker. Hon hoppas på
att fortsätta med författarstunden 2015
också.

Övrig fakta om Mimi:
Namn: Mimi främby.
Ålder: född år 2003.
Antal böcker: sex stycken (sju med
denna boken.)
Husdjur: Spindlar på toaletten, annars
inga.
Intressen: Skriva, rita, minecraft, getter,
skrika (Högt!!! Skriker ej av sorg eller
liknande...), drakar, simhopp,
klackskor, nagellack, Sparks, musik,
m.m.
Ogillar: Spindlar, ha tråkigt, One
direction ( förlåt directioners...), Justin
Bieber (förlåt beliebers...).

Psst! Om du vill veta vilka böcker hon
har skrivit så får du läsa sidan 4
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Böcker:
1. Mitt liv.
Handlar om en hästs liv.
2. Ett liv som boll.
Handlar om hur bollar uppfattar
bollsporter.
3. De tre svanarna.
Handlar om tre flickor som blir
förvandlade till svanar.
4. Denna boken är anonym och därför får
ni inte veta något om den.

Mimis tips att skriva böcker:
1. Ta inspiration från allt som händer
omkring dig. T.ex Dataspel, Naturen,
kompisar, allt!
2. Om du ändå inte kommer på något så
kan du fråga dina kompisar om de har
några tips.
3. Be någon äldre rätta stavfel och liknande
innan du publicerar boken och blir
världskändis.

5. Sugrörsligan.
Handlar om tjejen Sara som i hemlighet
säljer sugrör på skolan.
6. Vilda vatten.
Handlar om en klass som har sin skola på
en båt.
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Hej då!
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