
Julia Sallmén,
9 år, skolelev

Wilhelm Sallmén,
12 år, skolelev

Juryn består av:

De flesta av oss lever i en splittrad vardag. Barn är 
födda in i den snabba rytmen och vana vid den. Korta 
bildsekvenser avlöser de digitala spelens oändlighets-
logik – det är inget problem. Men det behövs annat. 
Det behövs berättelser att försjunka i, tillsammans el-
ler ensam, men i lugn och ro. 

Särskilt stor är efterfrågan på finlandssvenska böcker 
för mellanåldern, den ålder då barn börjar läsa själ-
va men också gärna läser tillsammans med en vuxen, 
den ålder då många olika behov ska mättas för att 
relationen till boken ska fortsätta vara stark. Den som 
kommer i slukaråldern måste få böcker att sluka!

Därför utlyser Schildts & Söderströms en 
skrivtävling med namnet Berättelsen är bäst!

Tävlingen gäller manus till kapitelböcker för barn i 
7–12-årsåldern. Vi hoppas på många egensinniga bi-
drag och uppskattar särskilt normbrytande berättelser 
som ifrågasätter tingens vanligaste ordning.

Vinnaren belönas med 5 000 euro, andra- och 
tredjepristagaren får 1 000 euro var.

Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut ett första-
pris. I så fall delas prissumman på 5 000 euro mellan 
andra- och tredjepristagaren.

Schildts & Söderströms ger ut det vinnande bidraget 
och Kustantamo S&S står för utgivning på finska. 

Skicka ditt manus
senast den 9 augusti 2016 (poststämpel)
till adressen

Schildts & Söderströms
Bulevarden 7
00120 Helsingfors

Tävlingsbidragen ska vara anonyma. Skriv din sig-
natur på manusets alla sidor och bifoga ditt namn 
och dina kontaktuppgifter i ett slutet kuvert. Skriv 
din signatur på kuvertet. Manuskripten returneras 
inte. 

Philip Teir,
författare och
fri skribent

CG Wentzel,
teaterchef för Teater 
Taimine, som spelar 
nyskrivna pjäser för

40 000 skolelever varje år. 

Jonna Brander, 
redaktör, S&S

”Jag tittar på världen med ett barns ögon. Om man är 
åtta år är vuxenvärlden lite pinsam och hotfull.”

Tävlingens beskyddare Martin Widmark, författare till bland annat
de populära Lassemaja- och Nelly Rapp-böckerna (Hbl 4.10.2015).

Anna Friman, 
litterär chef, S&S

Märk försändelsen
”Berättelsen är bäst!”

BERÄTTELSEN ÄR BÄST!

Frågor?
Kontakta Jonna Brander, 

jonna.brander@sets.fi, 
040-705 21 57

sets.fi/tavling


