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indeholder interviews med 10 vidt forskellige udgivne forfattere (fra modtageren af Nordisk Råds
Litteraturpris til den stædige selvudgiver), som fortæller åbent om deres debut, forlagsafslag, skrivetekniske
udfordringer, op- og nedture og ikke mindst: giver gode råd til nye forfattere. De interviewede er Kim Leine,
Steen Langstrup, Hans Schmidt Petersen, Anita Lillevang, Brian P. Ørnbøl, Michael Næsted Nielsen, Per Lau
Jensen, Dorte Hummelshøj, Reinhard Klahn og Lene D. Møller. Desuden indeholder bogen redaktørens fem
råd til dig, der skal til at indsende et manuskript til et forlag. Bogens forfatter gør også op med en række

myter, der florerer blandt forfatterspirer. ”Denne bog giver kollegial inspiration, støtte og trøst til forfattere in
spe, og den kan gå hen og blive en lille bibel for kommende (og allerede værende) forfattere.”

Forlagskonsulent. E-bogen er del af Forfatter-serien fra Forlaget Jansson. Bag bogen står Ane-Marie
Kjeldberg, forfatter, redaktør og manuskriptrådgiver samt primus motor på sitet Forfatter – hvordan?
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