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skrive + Bonus: Forfatterspirens 7 Dødssynder

E-bog. Del af Forfatter-serien.

Forlaget Jansson via Gopubli.sh

Trænger du til et spark?

Du vil skrive – romaner, noveller, kortprosa? Men kan ikke få gang i tastaturet? Eller du er startet og kommer
ikke videre? Du har en lille nagende tvivl om dit sprog eller dine emner – eller du kan bare ikke finde det helt

rigtige afsæt?

Så er der hjælp til dig i denne lille koncentrerede - og roste - bog af manuskriptrådgiveren, skrivelæreren og
forfatteren Ane-Marie Kjeldberg.

Ane-Marie Kjeldberg er skønlitterær forfatter med tre romaner på CV’et og har oveni grundig erfaring som
redaktør og manuskriptrådgiver. Hun afholder desuden skrivekurser. Hun ved, hvor skoen trykker – og hvad
der virker. Og hun giver dig 15 effektive og anderledes øvelser, der varmer din forfatterhjerne op og får dig til

at opbygge din personlige logbog, som viser veje ind til netop dine skrivemæssige forcer og særkender.

“Det handler om at få blækket til at flyde; om at aktivere de potentialer, du har; om at finde dine emner, det
du ved noget om, det du brænder for, det der har brændt dig. Og det handler om at huske at lytte og se,

virkelig lytte og se, også til og på gråtonerne. Fint sagt drejer det sig om at begynde at finde veje ind til en
mulig forfatteridentitet.” Ane-Marie Kjeldberg

Øvelserne omfatter blandt andet:

Den intime mailstemme

Ord fra virkeligheden

Detaljer – herre eller tjener

Mit gode skrivemiljø

Som bonus får du en liste over Forfatterspirens 7 Dødssynder. (Brug den til at sikkerhedstjekke dit manuskript
inden forlagsindsendelse.)

“Ane-Marie Kjeldberg har evnen til at gøre en forfatter bedre. Hun går med ind i det arbejde, det tager.”
(Forfatteren Hans Schmidt Petersen.)

Læs et gratis uddrag af bogen her.

Og endnu et her.

Se anmeldelser og vurderinger.

---

PDF-versionen anbefales kun til brug på Adobe Reader.

Om brug og download af e-bøger i øvrigt læs her.Spørgsmål om køb og levering af bøger bedes rettet direkte
til Gopubli.sh via mailadressen nederst på siden.
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