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Hej lärare!
Du har här fått en novelltävling som riktar sig till barn och unga upp till 20 år. Temat är Avtryck. Målet med
tävlingen är att dels göra barn och unga om sin möjlighet att påverka den värld de lever i men också att visa
samhället vilken medvetenhet och drivkraft unga människor idag besitter.
Tävlingen är öppen fram till 31 oktober 2017 och texter kan skickas in löpande fram tills dess. Som du ser i
tävlingsanvisningarna behövs heller inte någon föranmälan. Skulle du som lärare vilja använda tävlingen i
undervisningen får du dock gärna kontakta oss och berätta det oavsett om det blir så att ni i slutändan skickar
in några noveller eller inte. Det är roligt för oss att veta och det ger oss ett mått mellan tummen och pekfingret
på hur många noveller vi behöver förbereda oss på att ta emot.
All praktisk information om hur texterna ska skickas in finns i tävlingsmaterialet. Skulle du som lärare vilja
hjälpa dina elever att skicka in bidragen är det helt ok. Vi ber dig då att bifoga alla noveller i ett mejl och skiva
Avtryck-lärare i ämnesraden. Vi vill också veta vem som har skrivit vad och hur vi bäst kontaktar dem vid
eventuell vinst.
Vi har medvetet valt att lämna uppslaget ganska öppet för att inte styra skribenterna i någon särskild riktning.
Säkerligen har ungdomarna mycket bättre idéer som de vill skiva om än vi kan komma på. Är det någon som
ber dig förtydliga uppgiften kan du berätta att det kan handla om allt möjligt. Tekniska uppfinningar eller
forskningsframsteg, hur vi är mot varandra, politik, mänskliga rättigheter och djurs rättigheter är några
exempel. Om det är så att de själva är intresserade av att kanske forska fram medicin mot något kan de skriva
om det. De kan också lika gärna skriva om vad de hoppas att andra ska kunna forska fram botemedel mot eller
liknande. De är dock fria att tackla ämnet precis hur de själva vill.
Vänliga hälsningar
Sophie Påhlsson
Redaktör och översättare på
Plotline Books

www.plotlinebooks.com

PLOTLINE

BOOKS

Avtryck
Novelltävling med tema framtidstro
Novelltävlingen riktar sig till barn och unga upp till 20 år. Sista inlämningsdatum: 31 oktober 2017.
Berätta om det avtryck du hoppas att du själv eller de människor som lever idag kommer lämna på jorden.
Med avtryck menar vi hur vi påverkar jorden och det samhälle vi lever i. Skriv om dina framtidsvisioner och
skicka in novellen till oss senast 31 Oktober 2017. Vi vill att texten innehåller 2000-7500 ord.

Vinst
Priset du kan vinna är att få äran att vara en av de författare som får sin text publicerad i vår kommande antologi
Avtryck. Novellsamlingen kommer att ges ut som e-bok och pocket via print-on-demand. Vi betalar inte ut
någon ekonomisk ersättning men alla vinnare får ett fysiskt exemplar av boken och behåller rättigheten till sin
text. Vi lovar att hålla boken i tryck i fem år från utgivningsdagen.

Praktisk information
Texten får inte ha publicerats i något annat sammanhang tidigare. Antalet vinnare kommer att bero på längden
på bidragen.
Ingen föranmälan krävs för att delta utan bara skicka din text som bifogad Word-fil till
info@plotlinebooks.com senast 31 oktober 2017. Skriv "Avtryck" i ämnesraden och kom ihåg att skriva vad
du heter, hur gammal du är och hur vi bäst kommer i kontakt med dig om du vinner i mejlet. Vill du få en
påminnelse två veckor innan sista inlämningsdatum så kontakta oss så lägger vi till dig på vår mejllista.
Plotline Books reserverar sig rätten att inte fullfölja publikationen om det inte kommer in tillräckligt många
bidrag. Detta är dock inte troligt.
Om du har frågor, kontakta oss gärna på info@plotlinebooks.com!
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