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”En sagolik julresa” 

Kommer hösten 2023

JENNY RAMSTRÖM

Just nu 
Boken är färdigskriven och jag har precis skrivit på kontrakt med 
en illustratör. Nu följer en spännande väntan på att bilderna ska 
växa fram och göra berättelsen komplett. 

Min första bok, En sagolik julresa, kommer att ges ut till hösten 
2023. Den skickas för sättning och tryck under mars 2023.  

KORTA FAKTA 
Född sommaren 1978 

Bruna ögon 

Högerhänt 

Äldsta syskonet. Har 5 år 
yngre lillasyster. 

Har två egna barn som är 
tonåringar och två vuxna 
bonusbarn. 

Har hund som heter Maja 
och är 6 månader. 

Bor i hus. 

Jobbar som butikschef på 
en bygghandel.
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Min skaparprocess 
Jag vet inte riktigt var jag får allting ifrån. Men jag har alltid tyckt om att bygga upp magiska 
berättelser kring jul för mina barn när dom var små. Det kommer naturligt på något sätt. Så när 
jag skrev boken kändes ganska enkelt. Orden och berättelsen byggdes upp medans jag skrev. När 
själva manuset var klart kunde jag börja bearbeta det och förfina texten.

Om mitt skrivande 
Jag har alltid vetat att jag vill skriva, men aldrig vågat 
tidigare. Min man var det första som jag berättat för att jag 
vill skriva. Det är han som har peppat mig till att göra det. 

Mina föräldrar har läst för mig när jag var liten. Konstigt nog 
tyckte jag inte om att läsa själv när jag var liten. Dock tyckte 
jag mycket om när vi fick skriva sagor och korta berättelser.

FAVORITER 
 Färg - gillar alla färger

 Väder - sommar och sol

 Mat - både en god grillad 
köttbit och pepparlax

Annat kul och knas 
Vad får mig att skratta? - När jag umgås med min familj och 
roliga klipp på nätet. 

Har jag pinsamt minne från skolan? - Inte något pinsamt 
kanske, men jag var alltid en av dem som blev vald sist till 
lagaktiviteter på idrotten. 

Något kul fakta om mig? - Jag har gjort både TV och 
radioreklam för bygghandeln jag arbetar åt.

Började skriva
år 2022

Skriver
med både penna och på 

dator

Min favoritfigur 
Min favoritfigur är Totte, huvudkaraktären. Jag tycker om att han ännu har tron på att magiska 
saker kan hända och att han är självständig och tror på sig själv tillräckligt mycket för att våga 
göra sin resa.

Om böckerna jag skriver 
Jag har skrivit en bok, En sagolik julresa, som kommer att ges ut hösten 2023. Dessutom en 
uppföljare som ännu inte skickats in till något förlag. Just nu ligger allt fokus på min första bok.
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Jag finns på 
Instagram https://www.instagram.com/en_sagolik_julresa/

Lista över mina böcker
Boktitel År ISBN

EN SAGOLIK JULRESA 2023
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