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Det här är en bok för dig som drömmer om att bli författare, eller
bara vill förbättra ditt skrivande. Sedan debuten 1997 har Kim M
Kimselius gett närmare 40 böcker och vet hur glädjefyllt det är att
skriva. Här ger Kim tips om hur du skriver en bra berättelse, råd vad
du ska göra vid skrivkramp och information som gör att du hittar

glädje i skrivandet. En bok som gör det möjligt för alla att skriva, på
ett roligt och inspirerande sätt!

Recensioner av Att hitta glädje i skrivandet:
"Som att gå en skrivarkurs men i bokform. Boken är lättläst, och lätt

att ta till sig, med korta kapitel och bra rubriker. Den är full av
konkreta tips både vad gäller själva skrivandet och att sedan skicka
till förlag och, för den som så vill, att ge ut själv. Etthundraelva
matnyttiga kapitel. Att Kim själv har en rik utgivning att hämta
exempel från gör boken verkligt pedagogisk." Eva Ullerud

"Kimselius delar frikostigt, handfast och inspirerande med sig av
sina erfarenheter, kunskaper och upplevelser av att skriva berättelser
och att vara författare. Att hitta glädje i skrivandet är en bok som



fungerar som både sporre och handbok och passar för såväl deltagare
på skrivarkurser som aspirerande författare i blandade åldrar eller

allmänt intresserade." BTJ-häftet nr 20, 2015. Lektör Henric Ahlgren

"Man blir lyrisk av omslaget utan att man öppnat boken." Carita
Hägglund

"Än en gång lyckas Kim dela med sig av sin skrivglädje och
inspirera till att låta orden flöda. --- Att hitta glädje i skrivandet är
boken för alla de som drömmer om att skriva, men inte har en aning
om hur de ska gå tillväga för att skriva en hel bok. Det är också

boken till de som skrivit ett tag, men tappat glädjen i skrivandet. ---
Kim delar verkligen med sig av skrivglädje och jag längtar efter att

få skriva mina berättelser." Emmelie Hardenborg

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Att hitta glädje i skrivandet&s=sebooks

