
Barnens egen deckare!
En riktigt kul och spännande möjlighet 
för skolbarn i årskurs F-9 att skriva en
alldeles egen bok tillsammans med 
författaren Tony Manieri.

Så här funkar det!
1. Vi bokar ett inledande möte på ca 2 timmar, där jag träffar samt-
liga lärare/pedagoger som ska delta i projektet.
Jag berättar i detalj hur arbetet går till, vad som förväntas av alla 
inblandade och hur upplägget ser ut. Tillsammans lägger vi upp ett pre-
liminärt schema för när jag ska träffa skolklasserna, vilket sker med en 
klass i taget. Samtidigt läser jag upp första kapitlet i boken, som jag har 
skrivit i förväg. Såklart utspelar sig berättelsen i elevernas närmiljö.

2. Därefter kommer jag ut och träffar klasserna enligt det fastlagda 
schemat. Jag håller en workshop, och gemensamt diskuterar jag och 
eleverna hur klassens kapitel ska utformas. Varje klass skriver ett 
kapitel. En lärare hjälper till att föra anteckningar, som sedan fungerar 
som underlag för elevernas fortsatta skrivande. Tidsåtgången är ca 2-3 
lektioner per klass.

3. Cirka en vecka senare skickar jag ett dokument med skrivtips, en tid-
plan för projektet, underlag och synopsis klassernas kapitel. Synopsis 
fungerar som underlag för barnen och lärarna i det fortsatta arbetet. 
Parallellt med författandet jobbar eleverna med illustrationer till sina 
kapitel samt ett omslagsförslag per klass.

4. När klassernas kapitel och teckningar är klara, skickas allt till mig 
och då skriver jag det sista kapitlet.

5. Jag färdigställer sedan våra gemensamma manus tillsammans med 
omslagsbilden och illustrationerna till en bok och skickar materialet till 
tryckeriet. Boken blir limbunden med rygg och mjuka pärmar (som en 
pocketbok). Sidantalet varierar från ca 125 sidor till ca 250 sidor, bero-
ende på antalet deltagande klasser.

Skapande
Skola!



6. Cirka 3 veckor därefter kommer jag med de färdiga böckerna till sko-
lan. Då ordnar vi ett releaseparty, där jag avslöjar slutet av boken i form 
av högläsning för eleverna – och alla får sitt exemplar av den rykande 
färska boken!

Varje deltagande elev får var sin bok enligt nedan. Om skolan, bar-
nen eller föräldrar vill köpa fler böcker går det såklart utmärkt. Det går 
också att efterbeställa böcker till samma pris som den första upplagan. 
Detaljer kring detta redogör jag för vid första mötet.

Vad kostar det?
Halva arvodet faktureras efter att projektet är bekräftat och första 
pedagogmötet är bokat. Andra halvan samt eventuella tillkommande 
tryck- och resekostnader faktureras när projektet är klart och böckerna 
levereras.

A. Färre än fyra klasser deltar i projektet:

Mitt arvode för projektet är 50.000 kronor. Moms utgår ej.
I priset ingår upplägget av skrivprojektet, genomförandet enligt ovan 

och layoutproduktion av tryckfärdig bok samt en bok till varje deltagan-
de elev. Tryckkostnad för extra böcker tillkommer. Priset per färdigtryckt 
bok (ca 100 sidor) är ca 50 – 55 kronor + 6% moms.*
Resekostnader och eventuella boendekostnader tillkommer på mitt 
arvode. 

B. Fem till åtta klasser deltar i projektet:

När 5-8 klasser deltar är mitt arvode för projektet 75.000 kronor. 
Moms utgår ej.

I priset ingår upplägget av skrivprojektet, genomförandet enligt ovan 
och layoutproduktion av tryckfärdig bok samt en bok till varje deltagan-
de elev. (Max 150 böcker)

Tryckkostnad för extra böcker tillkommer. Priset per färdigtryckt bok 
(ca 100 – 150 sidor) är ca 60 – 65 kronor + 6% moms.* 

B. Nio till tolv klasser deltar i projektet:

När 9-12 klasser deltar är mitt arvode för projektet 90.000 kronor. 
Moms utgår ej.

I priset ingår upplägget av skrivprojektet, genomförandet enligt ovan 
och layoutproduktion av tryckfärdig bok samt en bok till varje elev. (Max 
200 böcker).

Tryckkostnad för extra böcker tillkommer. Priset per färdigtryckt bok 
(ca 150 – 200 sidor) är ca 65 kronor + 6% moms.*



*) Tryckpriset styrs bland annat av papperspris och sidantal, exakt pris 
meddelas innan tryckning. 

Projekt för fler än 12 klasser offereras separat.

Referenser
Referenser finns för samtliga bokprojekt. Hör av er för kontaktuppgifter 
till personal på respektive skola!

”Mysteriet med Elbogens Hjärta”. Femteklasser från fyra skolor i 
Malmö.

”Den Svarte Baronen”. En femteklass på Mellanhedsskolan i Malmö. 

”Mysteriet med den Egyptiska Guldstatyn”. Åk 1 och 2 på Hyllie 
Park Grundskola i Malmö.

 ”Guldet i Dödens Grotta”. Åk 2-5 på Uggleskolan i Södra Sandby.

”Mysteriet på Vannaröd”. Åk 6 på Vannarödsskolan i Sösdala.

”Dimitri von Pranegs Förbannelse”. Åk 7 på Genarps Skola.

”Mysteriet på Vindhem”. Åk 3-5 på Vibackeskolan i Sundsvall.

 ”Mysteriet med Rödskäggs Skatt”. Elever från F-klass till åk 5 på 
Finja Skola. 

”Syndicate – Organiserad brottslighet”. Åk 8 på Möllevångsskolan i 
Malmö.

”Stuga 13”. Åk 7 på Sätoftaskolan i Höör.

”Legenden om Lucifer”. Åk 5 på Mörrums Skola.

”Kidnapparligan” och ”Hämnaren”. Åk 8 på Norreportskolan i Ystad.

”Fiffel på Falsterbohus”. Samtliga 19 klasser, åk 6 i Vellinge Kommun.

”Svaneholmsmysteriet”. 8 klasser, åk 7 i Skurups Kommun.

”Mysteriet med Guldpiskan”. 5 klasser, åk F-4 i Staffanstorp.

”Mysteriet på Sandby Borg”. 8 klasser, åk 5 på Färjestadens Skola 
samt åk 7 på Skansenskolan i Mörbylånga.

Under höstterminen 2014 jobbade jag dessutom med flera bokprojekt 
i bland annat Trelleborg, Kristianstad och Dalby. Under 2015 och 2016 
skrevs böcker i Torna-Hällestad, Vanneberga, Glömminge/Färjestaden, 
Moheda, Östra Göinge, Torslunda och Malmö. Under 2017, 2018, 2019 
och 2020 har det blivit en lång rad böcker till, bland annat i Sjöbo, Fal-



kenberg, Katrineholm och Malmö. Sammanlagt har det blivit drygt 40 
böcker – samtliga enastående succéer!

Och fler är på gång under 2021!

För barnen öppnas en helt ny dörr in i skapandets, böckernas och 
läsandets värld genom ett sådant här projekt. De barn som jag jobbat 
ihop med genom åren har fått en helt annan syn på litteratur i allmänhet 
och sin egen skaparkraft i synnerhet. 

När barnen först får reda på att de ska vara med och skriva en riktig 
bok är det väldigt få som tror att det kommer att gå. 

Men det gör det såklart! 
Alltihop handlar om att förse barnen med rätt verktyg, stötta dem 

när det går trögt och lita på deras fantastiska fantasi och inneboende 
förmåga att berätta historier.

Det blir en garanterat spännande upplevelse för alla inblandade, och 
dessutom har vi väldigt roligt tillsammans under resan!

Tveka inte att höra av er så kan vi prata mer om hur era skolbarn kan 
bli riktiga spänningsförfattare!

Bästa deckarhälsningar,

Tony Manieri

Manieri Media
Getgatan 52, 216 16 Limhamn
Telefon 0702-57 41 20
tony@manieri.se

Tony Manieri
f. 1960

Utgivna böcker för vuxna:
Under Huden, Prisma 2000,
WAPI 2019

De Onödiga, Prisma 2001,
WAPI 2019

Över Gränsen, Prisma 2002,
WAPI 2019

Blodsdiamanten, Bra Böcker 2004,
WAPI 2019

Salto Mortale, WAPI 2019

Limhamns Juveler, SAGA Egmont 
2020

Ett urval av böcker för barn:

ABC-Resan Jorden Runt,           
Egmont 2005^
Det Lysande Ögat, Tiden 2005*
Stackelstrands Hemlighet,           
Tiden 2006*
Deckarpyssel, Egmont 2008
Sifferkul, Egmont 2008
Lille Bokstavsdeckaren,             
Egmont 2010
Anna & Melvin: Havsmonstret, 
Egmont Kärnan 2011^ 
Anna & Melvin: Den Hemliga 
Skattkartan, Egmont Kärnan 2011^ 
Anna & Melvin: Pysselbok,         
Egmont Kärnan 2011^
Raahas Tidsmaskin,                      
B Wahlströms 2011
Abacuspentagrammet, 
B Wahlströms 2012
Anna & Melvin: Häxans Ö,         
Egmont Kärnan 2012^
Anna & Melvin: Det Sjunkna Huset, 
Egmont Kärnan 2012^
Moas Gäng: Rånet på fiket,
Nypon Förlag 2014^
X4: Den Farliga Fabriken,
B Wahlströms 2014
X4: Skräcken i VIndelsjön,
B Wahlströms 2015

^ Tillsammans med 
Rebecca Manieri

* Tillsammans med Laura Trenter


