Vinn
10 000:–

Var med i vår
stora novelltävling!
Vill du bli bäst och mest läst? Få en halv
miljon läsare och 10 000 kronor i prispengar?
Skriv av hjärtats lust och delta i vår
novelltävling. Vinnaren koras som vanligt
på Bokmässan i Göteborg i september
och de fem vinnande bidragen publiceras
i Hemmets Veckotidning under hösten.
år består juryn av Gunilla
Iromaner
Wall, redaktör för
och noveller,
Lennart Lundstedt,
tvåfaldig vinnare, och Pia
Ljungqvist, chefredaktör.
Tillsammans läser vi och
pratar ihop oss om vilka
bidrag som hamnar på

tio-i-topplistan och har
vinnarchans. Du får inte
skicka in bidrag som varit
inskickade tidigare eller
publicerade i något annat
forum.
Skriv om det som
engagerar dig, händelser
och känslor som du vill
berätta om och dela med
dig av. Det kan vara kärlek,
vänskap, oväntade möten
eller kanske en deckarhistoria.
Välkommen med ditt
bidrag senast den 1
augusti. Vi kontaktar
vinnarna personligen när
de är utsedda.

Lycka till!

Pia Ljungqvist,
chefredaktör

Wall,
Gunilla ef
fictionch
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Lennart Lundstedt,
vinnare av Novelltävlingen 2012 och 2013

Tävlingsregler

● Skriv h
ögst 15 000
tecken inklu
mellanslag.
sive
Novellen får
inte ha varit
publicerad tid
igare?

● Vi tar in
te emot han
dskrivna ma
och du kan
nus
inte heller m
ejla
till oss. Spara
en egen kop din novell
ia, vi returne
inga bidrag.
rar
● Skriv n
amn, din po
st- och e-post
samt telefon
adress
nummer på
ett papper, lä
det i ett kuve
gg
rt och klistra
igen. På kuve
skriver du tite
rtet
ln på din no
vell, den må
också stå på
ste
alla manuss
ido
kuvert och m
anuset i ett ku r. Lägg detta
vert som du
skickar till oss
.V
personuppg i bryter kuverten med
ifter först när
pristagarna
utsedda.
är

● Senast
den 1 augu
sti vill vi ha d
bidrag. Adre
itt
ssen är: Nov
elltävlingen
Hemmets Ve
,
ckotidning,
209 13 Malm
ö.
● Vinna
ren koras på
Bok- oc
mässan i Gö
teborg den 2 h Biblioteks6 septembe
kl 16.00.
r
Vi bjuder vin
naren på resa
,ö
festmåltid oc
h självklart in vernattning,
träde till
Bokmässan.
● Vi förb
ehåller
vinnande no oss rätten att publicera
d
vellerna i He
mmets Vecko e
tidning sam
t att kunna in
föra övriga
insända bid
rag mot sed
vanligt hono
Juryns beslu
rar.
t kan inte öve
rklagas.
Ev vinstskatt
betalas av vi
nnaren.
● PS! Du
få gärna skic
ka in flera bid
rag!
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