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Végül a tervezés után elkezdheted ténylegesen írni a 
könyvedet a Szerkesztő fülnél. Amikor szépirodalmat írsz 
Manuskript-tel, válaszd ki a fejezetet, és egyenként írd 
meg a jeleneteket. Az ismeretterjesztő jellegű projekteknél 
az egyes szakaszokat önállóan írd meg. Nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy ez a legjobb módja az írásnak, 
de ez a magánvéleményem. A könyvben új fejezetek és 
jelenetek könnyen hozzáadhatóak, vagy törölhetőek a + és 
- gombok használatával. 

Ezt követően kezdhetsz személyeket adni a történethez. 
Kitöltheted az összes fontos információt, mint a név, cél, 
konfliktus stb., majd egy csúszkával beállíthatod a 
személy fontosságát a történetben. Minden egyes 
személyhez tartozhatnak összefoglalók, megjegyzések és 
más, tetszőlegesen részletes információk.

Most elkezdheted kifejteni a könyved fő, másodlagos és 
mellék jeleneteit. Amikor jelenetet adsz hozzá, 
elnevezheted, személyeket rendelhetsz hozzá, írhatsz egy 
rövid leírást csakúgy, mint kifejtheted a jelenet 
eredményét. Ezután meghatározhatod a jelenet 
végkifejletéhez vezető szükséges lépéseket, mindegyikhez 
saját összegzést adva.

Ezután nekifoghatsz különböző szövegrészletek 
hozzáadásához, mindegyiket elnevezéssel és leírással 
ellátva. Betölthetsz még egy fantáziavilág-építő sablont, 
ha a képernyő aljánál a kis szívre kattintasz.

Az Áttekintés fülnél elkezdheted az egész könyv 
megtervezését úgy, hogy előbb rövid összefoglalókat írsz 
az egyes fejezetekhez, majd a jelenetekhez, illetve ha ez 
egy tény alapú, akkor a tanulmány szakaszaihoz. 
Meghatározhatod azt is, hogy az adott jelenet mely 
szereplő szemszögéből lesz, és módosíthatod a 
szöveghossz beállításait.

Írta: CgBoy

A Manuskript kitalált történetek és tényleíró művek 
írásának támogatására tervezett program. Lehetővé teszi 
az ötletek könnyű rendezését szakaszok, karakterek és 
szövegrészletek szerint, vázlat készítését, amit követően 
belefoghatsz az első vázlat megírásába.

Amikor először indítod a Manuskript-et ki kell 
választanod a készíteni kívánt projekt jellegét, 
ugyanakkor nincs túl sok különbség a kitalált és a valóság 
alapú projekttípusok között (a dokumentum jellegű 
projektek fejezetek helyett szakaszokra tagoltak). 
Beállíthatod, hogy mennyi fejezetet akarsz, fejezetenként 
hány jelenetet és az egyes jelenetek tervezett szószámát. A 
Szerkesztő fülnél mindez később módosítható.

Az új projektet létrehozása után kiegészítheted a könyvvel 
kapcsolatos általános információkkal, mint a cím, szerző, 
típus stb.. Ezután elkezdhetsz írni a könyvről egy 
általános összefoglalót, egymondatos összefoglalókat 
írva, egy bekezdés, egy lapon, majd ezt követően megírni 
egy teljes, többoldalas szinopszist.
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A Manuskript hasznos menüből elérhető eszköze a 
könyvben használt szavak és kifejezések gyakoriságának 
ellenőrzése, ami megmutatja a túlhasznált szavakat. Ez 
segíthet, hogy érdekesebb legyen az írásod.

Amikor készen vagy a mesterműved írásával, különböző 
formátumú dokumentumként exportálhatod, pl. HTML, 
OpenDocument, DocX, PDF és sok egyéb formában. Arra 
is van mód, hogy a leképezett dokumentumról exportálás 
előtt előnézetet kapj.

Összegzés

A Manuskript nagyszerű tervező és szervező eszköz írók 
számára, noha egyértelműen inkább nem szépirodalom 
céljára alkalmas. Sajnos belefutottam néhány hibába is, de 
a program eléggé a fejlesztés elején tart még. Magam nem 
vagyok egy nagy irodalmár, így valószínűleg nem fogom 
túl sokszor használni a Manuskript-et, de egyértelműen 
látom, hogy egyes íróknak mennyire hasznos lehet.
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