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Kära Mark, 

jag skriver detta brev för att jag precis läst färdigt din bok, Tom Sawyer, som jag verkligen 
älskade! Jag blev helt uppslukad när jag läste den och jag uppskattar hur du skriver dina 
böcker. Ditt sätt att skriva är väldigt beskrivande och man lär känna karaktärerna så pass 
väl att det nästan känns som att man känner dem på riktigt. 
Det jag gillar mest med boken är att du har skrivit den ur ett barns perspektiv och inte hur 
vuxna ser på världen som i de flesta andras böcker. Man börjar verkligen tänka på ett 
annat sätt och på vad man själv gjorde när man var ett litet barn. 
Mordet i boken var en väldigt spännande tvist. Det är spännande att en historia om ett 
vanligt vardagsliv helt plötsligt också kan handla om ett mord. 
Nu ser jag fram emot att fortsätta läsa fortsättningen om Tom Sawyer och hans vänner.

Jag har några frågor som jag skulle vilja ställa till dig och jag hoppas att du kan ta dig lite 
tid till att svara. I alla fall på några av dem. 
Jag undrar först och främst vad som har inspirerat dig till dina böcker? Vad är det som har 
gjort att du har skrivit om en liten pojkes liv? Är det någon annan författare som har 
inspirerat dig att skriva på det sättet som du gör? Kommer du på dina historier på förhand 
eller kommer du på lite saker medan du skriver? Hur kan man veta att det man skriver 
faktiskt är bra? 
Anledningen till att jag undrar är att jag själv håller på att skriva en egen novell och jag vet 
inte om den blir så bra. Jag är verkligen ingen expert som du. Novellen jag håller på och 
skriver handlar om en ung flicka som gärna vill bli stor och är djupt förälskad i en äldre 
kille. Jag måste erkänna att jag har blivit inspirerad av dig och dina böcker i den här 
novellen eftersom du tar delar av ditt liv som du använder dig av i dina böcker. Därför 
skulle jag önska att du hade möjlighet att läsa igenom min färdigskrivna novell för att se 
om den är bra nog att publiceras. Jag förstår att du är en upptagen man men jag skulle 
verkligen uppskatta den tid du ger mig. Dina råd och synpunkter skulle betyda mycket för 
mig. 

Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du har skrivit sådana underbara böcker och du 
har verkligen varit en inspiration för mig. 

Med vänliga hälsningar 
Elin Wreifält


