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En garanterat rolig fylla i-bok! 
 

 
 
 
Äntligen en fylla i-bok om barnets första år som man faktiskt blir klar med!  
Sagan om dig är full av roliga frågor, kryssa i-alternativ och lekfulla illustrationer. Den 
är därtill köns- och ”familjeneutral” = passar nästan alla oavsett familjekonstellation. 
 
 
När AD:n Mari Wigren fick barn ville hon – liksom många andra föräldrar – bevara minnena om 
graviditeten och den första tiden, men hittade ingen bok som riktigt passade. Hon och kollegan Terri 
Herrera började diskutera: Hur kommer det sig att nästan ingen de kände hade fyllt i sina barns första 
året-böcker från början till slut? 
 
– De flesta hade börjat lite halvhjärtat, men gett upp. Vi kom fram till att många var oinspirerande, 
ologiska eller för tidskrävande för en trött småbarnsförälder, säger Mari Wigren. Därtill var de ofta 
stereotypa – ingen av våra vänner som var singelmammor eller ingick i regnbågsfamiljer kunde fylla i.  
 
Eftersom båda kom från magasin- och byrå-branschen började de skissa på en egen bok. Resultatet 
blev Sagan om dig – en bok som inte ger föräldrar prestationsångest och som passar oavsett vilken 
familjekonstellation man har (om man är en, två, tre eller fyra föräldrar). Den är dessutom 
förbluffande lätt och rolig att fylla i.  
 
Man kan kapsla in den omtumlande första tiden på en timma – eller ägna veckor åt att dekorera och 
formulera sig kring förlossningen namnval, bajskaos, favoriträtter och första steg. Boken är full av 
roliga frågor, kryssa i-alternativ och lekfulla illustrationer. 
 



 
Oavsett om man kryssar igenom boken snabbt eller går bananas med glitterpennor så blir boken ett 
minne som barn och vuxna tillsammans kan läsa som en saga när barnet senare är nyfiken på familjens 
första år tillsammans – en garanterad succé vid läggning eller mysstund. 
 
– Ett tag pratade vi om att hitta en digital lösning, men avfärdade idén, säger Terri Herrera. Idag finns 
nästan alla bilder och filmer på barnen i föräldrarnas mobiler och det är därför kanske viktigare än 
någonsin med en fysisk produkt som berättar barnets historia – och som är lätt att plocka fram. 
 
– Jag har längtat efter en bok som är ROLIG och inte högtravande, full av konstiga genrebilder eller 
bara tråkig! Jag vill berätta om bajs och fula frisyrer varvat med gulliga bilder och fina minnen, säger 
Mari Wigren. 7-åringen hemma älskar att den går att läsa som en saga – perfekt! 
 
Sagan om dig finns redan i butik. 
 
 
OM UPPHOVSPERSONERNA: 
 
Mari Wigren har lång erfarenhet som Art Director på bland annat på magasin som Residence och 
Damernas värld. Numera äger och driver hon den kreativa byrån Mi Madre. 
Terri Herrera har en bakgrund som journalist på bl.a SR och Aftonbladet samt har varit 
redaktionschef på Amelia och Damernas värld. I dag är hon VD på Mi Madre. 
 
För mer information, kontakta: Lisa Rosman, Lisa@mimadre.se, 076–308 72 45 
Pressbilder finns att ladda ner här 
Läs mer på saganomdig.com. 
 
 
 
 


