EDITAL GALERIA CLARKE DE SUSPENSE E MISTÉRIO

Edital de antologia Wish

GALERIA CLARKE DE
SUSPENSE E MISTÉRIO
Claustrofóbico, delirante e assustador. Estas são as palavras que definem o trabalho
de Harry Clarke, ilustrador irlandês responsável por algumas das pinturas
mais bizarramente belas da humanidade. Seu trabalho é capaz de evocar
sentimentos conflitantes, ilusões e boas histórias. Nesta antologia, nós
estamos em busca dos melhores contos dos gêneros Suspense, Romance
Policial, Mistério e Terror, capazes de mostrar os enredos escondidos sob
os traços de Harry Clarke, de forma que as páginas desta obra possam se
tornar uma verdadeira galeria.

Por favor, leia o edital completo antes de participar.

1. APRESENTAÇÃO
A Galeria Clarke de Suspense e Mistério é uma antologia gratuita (tradicional) promovida pela Editora Wish em parceria com a ABERST - Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror,
e organizada pela autora Juliana Daglio, com a finalidade de apresentar
autores de textos inéditos ao mercado editorial, mediante concurso de
criação literária, na categoria contos.

2. TEMÁTICA
2.1. A antologia possibilita a exploração de diversos contextos literários.
São obrigatórios apenas os seguintes requisitos:
a. os contos deverão necessariamente ser inspirados em UMA obra de
Harry Clarke, disponíveis neste link: http://bit.ly/linkclarke
b. Os contos submetidos deverão se ater aos gêneros narrativos da antologia.
2.2. Serão admitidos contos nos gêneros narrativos: Suspense, Romance
Policial, Mistério e Terror
2.3. Os contos poderão ser escritos em primeira ou terceira pessoa

IMPORTANTE
A principal premissa é entreter o leitor com histórias de suspenses baseadas
em ilustrações de Harry Clarke disponibilizadas pela Editora Wish neste
link: http://bit.ly/linkclarke
As ilustrações serão impressas junto aos contos selecionados

3. SUBMISSÃO
3.1. O conto deverá ser absolutamente inédito e escrito em língua portuguesa, pois, uma vez já publicado de forma gratuita ou comercial, quer o
todo ou uma parte, implicará eliminação a qualquer tempo do concurso;
3.2. O conto deverá obedecer ao limite máximo de 15 (quinze) mil caracteres com espaço, escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, em
formato A4 do word, com espaçamento 1,5, sem paginação.
3.3. Os contos deverão ser enviados pelo site:
http://bit.ly/envieclarke

4. SELEÇÃO
4.1. Os contos serão avaliados pela organizadora da antologia. A avaliação
se dará pelos seguintes critérios:
a. Criatividade e originalidade do enredo;
b. Adequação do enredo ao tema proposto;
c. Uso de boa gramática e ortografia;
d. Recomenda-se que os contos tragam variedade em suas narrativas. Os
organizadores darão preferência a contos que explorarem abordagens
mais interessantes e incomuns sobre o tema;
4.2. Não daremos parecer sobre os contos que não forem selecionados.
4.3. Ao se inscrever para a antologia Galeria Clarke de Suspense e Mistério,
o autor autoriza automaticamente a veiculação de seu nome selecionado
pela Editora Wish. O conto permanecerá como propriedade do autor.

5. INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para a antologia estarão abertas no dia 21 de maio de
2019 e serão encerradas às 23:59 do dia 24 de julho de 2019, podendo
esta data ser postergada ou não. A inscrição será aceita apenas pelo site;
5.2. Confira o formulário de inscrição no link: http://bit.ly/envieclarke
5.3. Confira todo o cronograma proposto (pode sofrer alterações):
Envio dos contos: 21 de maio a 24 de julho de 2019
Leitura dos contos/seleção: 16 de julho a 30 de julho
Divulgação dos autores selecionados: 05 de agosto
Edição/Revisão dos Contos: 06 a 29 de agosto
Envio dos contos para aprovação da edição/revisão: 30 de agosto
Recebimento dos contos dos autores: Até 05 de setembro
Pré-vendas abertas: Aproximadamente 15 de setembro
Impressão: Setembro/Outubro e possível lançamento durante a Horror
Expo 2019*
*Lançamento poderá ser mudado conforme alterações do cronograma
5.4. Poderão participar autores residentes em território nacional.
5.5. As inscrições são gratuitas.

5.6. Poderão participar da antologia autores com mais de dezesseis anos.
5.7. Cada autor poderá se inscrever com até 02 (dois) contos.
5.8. Não serão aceitos os contos que:
a. Não atendam à proposta.
b. Já tenham sido publicados de forma gratuita ou paga.
c. Sejam esboços de ideias, resumos para os contos ou contos incompletos.
d. Sejam fanfics de livros, séries, filmes ou qualquer outra mídia.
e. Contenham conteúdo pejorativo, discriminatório, que faça apologia
ao uso de drogas ilícitas, ao crime ou qualquer outro ato de repúdio social.
f. Incitem o preconceito, ódio e conteúdo exclusivamente eróticos
5.9. A antologia terá o número de 15 (quinze) contos no total. Serão selecionados, ao todo, 10 participantes e 5 autores convidados pela Editora
Wish e Juliana Daglio;
5.10. Das 10 vagas para participantes, 02 serão exclusivamente reservadas
para os autores associados da ABERST inscritos durante o processo de
seleção e escolhidos mediante os critérios mencionados no item 4.1, o que
não veta suas participações nas 08 vagas remanescentes;
5.11. Em caso de fraude comprovada, o conto será excluído da antologia,
mesmo depois de sua publicação – o autor não poderá mais participar dos
projetos da Editora Wish em antologias futuras, etc.;
5.12. Os autores concordam em autorizar, pelo tempo que durar o con-

trato (5 anos), que a Editora Wish faça uso de seu conto ou trechos para
a divulgação da antologia Galeria Clarke de Suspense e Mistério, sem
nenhum ônus para os organizadores, e para benefício da maior visibilidade da obra;
5.13. Os prazos podem ser prorrogados, em caso de necessidade, por
decisão unilateral da Editora Wish, mediante aviso prévio em veículos de
mídia ou redes sociais da editora.

6. DIREITOS AUTORAIS
6.1. Serão pagos, como forma de direitos autorais pelos livros impressos
e digitais, a quantia de 3 exemplares gratuitos (a cada 1400 exemplares
impressos e/ou vendidos digitalmente) + 15% de direitos autorais (rateados
entre os 15 autores participantes);
6.1.1 O pagamento dos royalties será feito em duas parcelas, sendo a 1º no
lançamento da antologia e a 2º, após 3 meses do lançamento ou quando
a tiragem inicial prevista em 500 exemplares esgotar;
6.2. A participação na antologia é gratuita, sem custos financeiros para
os autores participantes;
6.3. Contos com mais caracteres serão revistos, mas pedimos que sejam
mantidos dentro dos 15 mil caracteres;
6.4. O autor pode adquirir livros extras com valor promocional, caso deseje, por R$ 23 + frete, para revenda. Os livros só poderão ser adquiridos
durante a pré-venda, para que a Wish possa adquirir mais exemplares
com a gráfica.
6.5. Se for necessário uma reimpressão, um novo pagamento em forma
de exemplares ou débito será feito aos autores;
6.6. A participação só será confirmada após o recebimento dos contratos
assinados;
6.7. Os direitos autorais dos contos mantém-se com os autores;

6.8. A Editora Wish possui 5 anos para publicar e reimprimir os contos.
Depois deste período, os direitos de publicação voltarão para os autores,
que podem continuar com o contrato ou não, caso seja interesse de ambas
as partes.
6.9. A revisão, diagramação, produção de capa e impressão são responsabilidade da editora.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES
7.1. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas pelo e-mail da Editora Wish
(marketing@editorawish.com.br) ou diretamente com as organizadoras.
7.2. Para todos os efeitos legais, os participantes da presente antologia
Galeria Clarke de Suspense e Mistério declaram serem os legítimos autores
dos contos inscritos e garantem que são inéditos, isentando a Editora Wish
de quaisquer processos, inclusive de reivindicação de direitos autorais.
7.3. A ordem dos contos será discutida com a organizadora.
7.4. A Editora Wish reserva-se ao direito de excluir qualquer conto posteriormente que tenha burlado o regulamento.
7.5. A participação nesse projeto não garante participação nos próximos;
7.6. A participação nesta antologia implica na aceitação total e irrestrita
de todos os itens deste regulamento;
7.7. A Editora Wish reserva-se no direito de cancelar a publicação da obra
caso o número de contos selecionados seja menor que o estipulado (10
contos);
7.8. É importante que o autor esteja disposto a aceitar revisões e alterações
em seu texto para que se adeque à antologia, que serão discutidas com as
organizadoras e revisores.

WHATSAPP
Posteriore será criado um grupo de Whatsapp com todos os autores selecionados.
Boa sorte e a Wish agradece a sua participação!

Abraços literários!
Marina Avila
Editora
Juliana Daglio
Organizadora

