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Opplev gleden ved å utvikle dine skriveferdigheter. Bli en god blogger eller tvitrer, forbløff dine nærmeste
med interessante julebrev, se deg selv i kortene ved å kartlegge egne drømmer og tanker. Enten du skriver for
egen fornøyelse, til glede for dine nærmeste eller for en større offentlighet, vil du dra nytte av denne bokas
lettleste og vennlige innføring i kunsten å skrive gode tekster.
Boka viser hvordan du kommer i gang med en tekst, og hvordan du kan gjøre den enda bedre, mer poengtert,
personlig, inviterende, sjarmerende. Eksemplene omfatter alt fra private og personlige tekster (minneskriving
og taler beregnet på familie og venner), til tvitring eller oppdateringer på Facebook. Hvert kapittel munner ut i
en instruks, og eksemplene spenner fra saklig, alvorlig til sprelsk og levende utforsking av tekstens
muligheter. Boka er skrevet på nynorsk.
- Lystbetonte oppskrifter for å komme i gang med en tekst og for å forbedre den
- Konkrete og lett tilgjengelige eksempler
- Fremmer kreativitet og skriveglede
Gyldendal Norsk Forlag er alltid på jakt etter nye forfattere - både til fagbøker og skjønnlitteratur. Ta kontakt
direkte med det forlaget du tror kan være. Gyldendal Norsk Forlag. Besøksadresse: Sehesteds gate 4
Postadresse: Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 OSLO Forlaget Manifest nettbutikk bøker. Forlaget

Manifest 22995200 Kolstadgata 1 0652 OSLO post@manifest.
no Skjærgårdsliv av Jeanette Semb er en dramatisk og gåtefull historie fra idylliske Drøbak. Drøbak, 1909.
Søstrene Josefine og Martine kommer. Du kan lese utdrag fra mange av våre utgivelser på nettet. Klikk på
linken for å komme til siden med oversikt over alle våre utdrag, og følg oss gjerne slik at.
«Erik Martiniussen har skrevet noe som sjeldent som en pageturner om klima. (.) "Drivhuseffekten" kan fort
bli den viktigste boken som utgis i Norge i år.» Religion versus vitenskap. Intelligent design beviser Gud med
”vitenskapelige” metoder. Ender det med kvasivitenskap? Skrivekonkurranser mars Nordlys vil høre din
historie: Frist for skrivekonkurranse: 1. mars. Nordlys inviterer alle pasienter, både gamle og nye, pårørende,
leger.

