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Vinnare i Novellix stora novelltävling
presenteras på Bokmässan
I maj utlyste förlaget Novellix en stor novelltävling med ett åtråvärt bokkontrakt i vinst
potten. Tre månader och nästan 300 tävlingsbidrag senare, står 21-åriga Anton Hildingsson
som vinnare. Hildingssons novell Syrinx släpps på årets bokmässa som drar igång imorgon.
Med den suggestiva novellen Syrinx tog Anton Hildingsson hem förstaplatsen i Novellix Novell
tävling 2017 – för alla upp till 26 år. Syrinx är berättelsen om två barndomsvänner som hittar tillbaka
till varandra med hjälp av barndomens lekar och mörka fantasier, i en ålder präglad av osäkerhet
och ängslan. Novellen släpps nu på bokmässan i Göteborg, med omslag av formgivaren Lisa Benk.
– Vi är enormt glada över det stora gensvaret på tävlingen, vi visste ju att det fanns ett intresse men
det här var över förväntan, säger Novellix förlagschef, Lena Hammargren. Det var utmanande att
behöva välja bland de nästan 300 bidragen, men Syrinx hade något speciellt som inte riktigt gick att
skaka av sig – då visste vi att vi hittat något.
Det stora gensvaret har fått förlaget att fundera på fler tävlingar.
– Det är inte omöjligt att det blir en ny novelltävling redan nästa år och då lovar vi att öppna upp
även för en bredare målgrupp, fortsätter Lena Hammargren.
Parallellt med den stora novelltävlingen utlystes även en tävling tillsammans med läromedlet Clio
Online från Bonnier Education, öppen enbart för åttondeklassare.
Tilda McDevitt, Bente Eliassen, Liza Ataei och Irma Kjellström kom på delad förstaplats och
deras fyra noveller har nu tryckts som en novellsamling med namnet Du är allt jag vill ha – och tre
andra vinnarnoveller med syftet att användas i undervisning landet runt.
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VINNARE I NOVELLIX NOVELLTÄVLING 2017:

Novellix finns i monter
B01:20 – missa inte
montermingel torsdagen
28/9 kl 17.00

2:a plats – Yrsa Keysendal Ingen kommer åt oss här
3:e plats – Sara Köhler Ares

Release för Syrinx sker i
Novellix monter lördagen
30/9 kl 16.00

1:a plats – Anton Hildingsson Syrinx

Vinnare i Novellix Lilla novelltävling i samarbete med Clio Online
från Bonnier Education: Tilda McDevitt Det sista försöket, Bente Eliassen
Du är allt jag vill ha, Liza Ataei Guldringen i fontänen och Irma Kjellström
En klänning, en ungdom
Läs mer om novelltävlingarna och motiveringar på novellix.se/novelltavling och
www.clioonline.se/novelltavling – Ladda ner pressbilder på novellix.se/press
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