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6 stjerner Heidi Korsgaard Hent PDF • Drømmer du om at skrive en bog?
• Har du svært ved at finde tid i hverdagen til at få skrevet?

• Kæmper du med strukturen i din bog?
• Står du med et halvt manuskript og ved ikke, hvordan det skal ende?

• Har du sendt dit manuskript ind til flere forlag og fået afslag uden helt at forstå hvorfor?
• Går du efter en bestseller, og er du klar til at arbejde for det?

6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller tager dig med hele vejen, fra du får en bogide, til du skal redigere,
kontakte forlag, udgive og have bogen i medierne. Bogen giver dig en masse forfatterværktøjer og lærer dig
at undgå nogle af de mest almindelige debutantfejl, for eksempel referatfælden, dårlige dialoger og kedelig
sætningsrytme. Derudover får du eksempler, skriveøvelser og indblik i, hvordan andre forfattere arbejder –
lige fra debutanter over smalle forfattere til bestsellerforfattere. Mød også forlagsfolk fra to af Danmarks
største forlag, der fortæller om uopfordrede manuskripter, og hvad du kan gøre for at få dit manuskript

antaget på et forlag.

Forfatterne til 6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller har tilsammen skrevet 20 bøger, hvoraf flere er
bestsellere. De seneste 10 år har de undervist på skrive- og forfatterkurser, redigeret og vurderet manuskripter

og vejledt forfattere i skrive- og udgivelsesprocesser.
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