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Hei kaikki Kirjoita paremmin™ -kirjeen tilaajat
ja tervetuloa uudet kurssilaiset!
Tällä huhtikuun kurssillamme on teemana Proosa. Aiemmilla
kerroilla olemme käsitelleet käsikirjoituksen yleisimpiä
kämmejä, tulevaisuudesta kirjoittamista sekä fantasiaa
genrenä.
Kaikki aiemmat kurssikirjeet löydät Kirjoittajan
Vinkkipiilosta! Jos sivusto penää salasanaa, se on author1.
Mutta nyt otetaan käsittelyyn mielenkiintoinen proosan laji,
nimittäin dekkari!
Minut dekkarin kirjoittaminen vei vauhdilla mennessään, kun
luin Tapani Baggen kirjan Se murhaa joka osaa - dekkarin
tekemisen taito.

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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Luin kirjan yhdeltä istumalta, sain dekkari-idean ja
ilmoittauduin Baggen kurssille.
Tämä kaikki tapahtui syksyllä 2018.
Kirjan ja kurssin innostamana aloin kirjoittamaan.
Ja kuinkas sitten kävikään?
Esikoisdekkarini julkaistaan Aviador Kustannuksen tämän
syksyn julkaisuohjelmassa :)

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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Pohjoisessa hiihtokeskuksessa työskentelevä ympäristöasiantuntija
Katarina Lahti joutuu odottamattomien tapahtumien keskelle.
Aluksi hän ei osaa epäillä mitään epätavallista, kun keskuksen
entisen mahtimiehen tilalle astuu uusi johto.
Kun rikosepäily herää, Katarina huomaa olevan myöhäistä irtautua
vyyhden keskeltä, johon hän tahtomattaan ajautunut.

Koskapa kirjasta oli minulle niin paljon hyötyä,
kokosin sinulle parhaat vinkit Baggen kirjasta!

VINKKEJÄ DEKKARIN TAI RIKOSNOVELLIN
KIRJOITTAMISEEN

Nämä vinkit ovat useammalta eri kirjailijalta: vinkkejä ovat

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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Nämä vinkit ovat useammalta eri kirjailijalta: vinkkejä ovat
listanneet Ronald A.Knox, S.S Van Dine, Raymond Chandler,
Frank Gruber ja Mika Waltari. Nämä ja liuta muita vinkkejä
löytyy Baggen kirjasta.
Kokosin Sinulle tähän kymmenen vinkkiä jotka minua
viehättivät, ja joita käytin myös omassa dekkarissani:
Rikollinen täytyy mainita tarinan varhaisessa vaiheessa, hän ei saa tulla
niin sanotusti puskista vasta loppuratkaisussa
Salapoliisin on paljastettava kaikki johtolangat lukijalle, ettei lopussa yllätys yllätys - rikoksen ratkaisijalla oli tiedossa jotain sellaista, mitä
kukaan muu ei tiennyt
Syylliseksi ei kannata kirjoittaa ammattirikollista - tylsääää...Todella
kiehtovan rikoksen tekee seurakunnan tukipylväs tai joku mukava
kaikkien kaveri
Älä vesitä hommaa esimerkiksi paljastamalla loppumetreillä
kuolemantapaus onnettomuudeksi tai itsemurhaksi
Syylllisen motiivi tulee olla henkilökohtainen - ellei tyylilajisi ole
kansainvälinen juonittelu tai sotapolitiikka
Sekä murhatavan että etsiväntyön tulee olla teknisesti päteviä - muista
siis taustatyö!
Henkilöiden, miljöiden ja tunnelman täytyy olla realistisia. Täytyy kertoa
todellisista ihmisistä todellisessa maailmassa (ellei lajisi ole fantasia)
Ratkaisun täytyy olla riittävän yksinkertainen, jotta sen pystyy selittämään
helposti loppuselvittelyjen koittaessa
Muista hämätä lukijaa! Vihjaa syyllisyyttä useampaan henkilöön
Jos päähenkilöitä eli rikosta setviviä on kaksi henkilöä, toisen olisi hyvä
olla korostetusti humoristinen tyyppi

Nyt sitten vain jännäriä rustaamaan!

KILPAILU!

Ota vinkeistä vaari ja kirjoita vaikka rikosnovelli!
Ehdit muuten vielä osallistua sillä vaikka tähän kilpailuun:
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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Rikosnovellikilpailu
deadline: 31.5.2020
aihe: ”perhe on pahin”
pituus: max. 8 liuskaa
palkinnot: pääpalkinto 1 000 euroa
lisätiedot: Brott
Dekkarit Festivaali – Rikospaikkana Varkaus kirjoituskilpailu järjestetään jo 5. kertaa. Tänä vuonna
etsitään novelleja, joiden aihe on ”perhe on pahin”.
Kilpailutyöt voivat olla fiktiivisiä tai perustua
tositapahtumiin.
Raatii seuloo kilpailutyöt, joista kirjailija-toimittaja Raimo
Jokisalmi valitsee voittajan.
Voittaja julkistetaan 1.8.2020.

Tiesitkö muuten, että Suomessa toimii aktiivinen dekkariseura?
Jos kiinnostaa, kurkkaa lisää täältä:

http://dekkariseura.fi/dekkariseura/

ENSI MAANANTAINA PIDÄN
ILTANUOTION ELI KIRJOITA
PAREMMIN - ILTAKURSSIN
TEEMANA DEKKARI!
Huom: kyseessä on pienryhmä,
joten paikkoja rajoitetusti
Tule mukaan tunnin mittaiseen
dekkariwebinaariin maanantaina 6 4
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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dekkariwebinaariin maanantaina 6.4.

TULOSSA KUUKAUDEN SISÄÄN!

klo 18 :)
Sukella päähenkilöön -verkkokurssi:
OHJELMA

arkkityyppi eli päähenkilösi ydinminä.

Dekkarin rakenne.

Kurssin avulla kirjoitat
uskottavampaa henkilökuvausta ja
opit lisää itsestäsi!

Miten rakennat jännitystä?
Pahimmat spoilerit - vältä näitä!
Satsaa sen sijaan näihin!

Lämmittele lukemalla artikkeli
Millainen on henkilösi ydinminä?
Kirjoita paremmin ja uskottavammin

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

OLETHAN PÄIVITTÄNYT MIELTYMYKSESI?
Se takaa, että saat minulta tietoa ensimmäisten joukossa juuri niistä
uutuuksista, jotka sinua kiinnostaa!
Klikkaa linkkiä alta! (update your preferences)
You can update your preferences

Hmmmm

kirjoittaisinko paremmin? Taatusti!

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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Hmmmm....kirjoittaisinko paremmin? Taatusti!
Toukokuun Kirjoita paremmin -kurssikirjeessä teemana - luvassa LYRIIKKA
- lisää kevyttä teoriaa, lisätietovinkkejä ja kirjoitusharjoituksia!

PS: Jos pidät kurssista, kutsu kaverisikin - mukaan pääsee helposti
www.kirjoitaparemmin.fi sivulta
Kirjoittamisen iloa :) terveisin Anne
PS: tavoitat minut tarvittaessa anne@kirjoitaparemmin.fi

Copyright © 2020 AK Kustannus Kirjoita Paremmin, All rights reserved.
Saat tämän sähköpostin, sillä olet kirjautunut Kirjoita paremmin - maksuttomalle sähköpostikurssille lämpimästi tervetuloa! Pysy kuulolla niin saat joka kuukausi sähköpostiisi kattavasti tietoa luovan
kirjoittamisen eri lajeista sekä tietenkin kirjoitusharjoituksia. Saat myös uusinta tietoa Luovan
Kirjoittamisen ja Kustantamisen uusista tuulista ja hyödyt eduista ja tarjouksista! Jos jostain syystä haluat
pois kurssilta, vaikka vain väliaikaisesti, onnistuu se helposti: jokaisen kurssikirjeen lopussa on mustalla
pohjalla viimeiset sanat, jotka ovat myös aktiivinen linkki: "Unsubscribe from this list" eli kun klikkaat siitä,
kirjaudut ulos kurssilta. Aina olet tervetullut mukaan uudelleen myöhemminkin!
Our mailing address is:
AK Kustannus Kirjoita Paremmin
Riihitie 10
Rovaniemi 96900
Finland
Add us to your address book

HALUATKO PÄIVITTÄÄ MIELTYMYKSESI (update your preferences) TAI KIRJAUTUA POIS LISTALTA
(unsubscribe from this list)
TEE SE HELPOSTI TÄSTÄ:
You can update your preferences or unsubscribe from this list
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=18638129
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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