Charlotte Cederlund
Hur gammal var du när du blev författare?
35 år gammal
När fick du idéen till att bli författare?
I 3 klass, jag var 10 år gammal tror jag. Jag tyckte om
att berätta historier och när jag lärde mig skriva i
skolan så insåg jag att skrivande är ett jättebra sätt att
just berätta saker på. Ju mer jag skrev desto mer
motiverade både mina lärare och mina föräldrar mig
att fortsätta!
Hur länge har du skrivit böcker?
Jag skrev många berättelser och dikter när jag gick i
skolan fast när jag tog skrivandet seriöst som vuxen
så har jag skrivit i sammanlagt 6 år.
Vad tycker du är kul med att skriva böcker?
Det är roligt att göra en egen värld och om man är en person som skriver fantasy så är det
kul att skapa och utforska i sin fantasi sen kan man skriva en text av det. Och det är också
kul att liksom komma in i sina tankar.
Vad har du för motivation till att skriva böcker?
Det är olika, t.ex att få bli läst, få höra andras åsikter om en och till sist att få positiv
feedback.
Vad gör du när du inte skriver böcker?
Jag jobbar som brandingenjör, jag brukar göra byggnader säkra. T ex genom att sätta ut
gröna utrymningsskyltar.
Har du något tips till barn som tänker bli författare?
Man ska läsa mycket och skriva mycket. Man ska testa att skriva i olika genrer så man kan
se vad som är roligast att skriva. Jag valde fantasy. Men jag tror ändå att den viktigaste
saken är nog att man inte ska ge upp.
Vad tycker du är viktigast när man skriver en bok?
Det viktigaste är nog att man måste våga “go for it”, alltså att skriva det man t ex känner och
ser i sina tankar.
Är det svårt att skriva en bok?
Ja, det som är svårt med att skriva en bok är att det tar lång tid. Man måste också skicka in
sin bok till olika förlag och det är inte alltid så att förlagen tar emot din bok, det tycker jag är
svårt.

Hur mycket skriver du per dag ungefär?
2 timmar kanske, jag jobbar ju som brandingenjör så jag har inte så mycket tid. Jag brukar
skriva på kvällarna.
Varifrån får du bokideérna från? Dina egna tankar? Någon speciell författare?
Blandat, när jag läser så brukar jag få många ideér och när jag tittar på TV eller någon serie
så brukar tankar flöda runt och så får jag ideér.
Tack för att jag fick intervjua dig!
Tack själv!

Tymon Pyrih

