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BESKRIVNING
Ingvild H. Rishøi är en av de starkast lysande stjärnorna i den norska litteraturen idag och har hyllats av en
samlad norsk kritikerkår. Hon skriver med stor klassmedvetenhet, med också med en viss dos av nåd - en
säregen blandning mellan realism och H. C. Andersen-saga. Det handlar om att inte ha råd med nya trosor
åt sin dotter. Om att vara på flykt med sina småsyskon genom ett isande vinterlandskap. Om att kastas
upppå land som en död fisk när man lämnar mörkret på fängelsets botten.Rishøi har beskrivits som
omutlig i sin empati - hjärtskärande utan att vara sentimental - och utöver Bragepriset för Vinternoveller
har hon även tilldelats Sultpriset och P. O. Enquists pris. Med Flo förlags utgivning av Vinternoveller
kommer nu ett av Rishøis verk för första gången i sin helhet på svenska. ***"Att Rishøi nu introduceras
för svenska läsare, dessutom i en stöldbegärligt vacker utgåva, är en av årets stora litterära händelser."Carl Åkerlund, Västerbottens-Kuriren"Bam-bam-bam! En klassisk slagserie. Två snabba, snärtiga slag
som får dig att tappa fattningen, förlora fotfästet, och sedan ett tredje tyngre som knockar dig. Norska
Ingvild H Rishøis "Vinternoveller" består av tre noveller med samma effekt."- Torbjörn Flygt,
Sydsvenskan"Psykologisk realism med fingertoppskänsla"- Mats Kolmisoppi, Göteborgs-Posten"En
mästerlig skandinavisk novellförfattare introduceras äntligen för en svensk publik [...] Glimrande
litteratur; en storslagen fantasi med social blick."- litteraturtoppen.se"Förbluffande bra [...] det här är
något som vill storslagna saker, som visar att riktig litteratur inte är verklighetsflykt utan står i direkt
kontakt med livet"- Björn Kolhström, Jönköpings-Posten"Ingvild H. Rishøi använder språket med en
sällsam lätthet och leder med varsam hand fram läsaren genom historierna [...] den här novellsamlingen är
helt fantastiskt bra."-Evelina Ivarsson, BTJ-häftet***Ingvild H. Rishøi (f. 1978) debuterade 2007 med La
stå. Hon har sedan dess givit ut ytterligare två novell samlingar, av vilka Vinternoveller är den senaste.
Rishøis texter har översatts till bland annat danska, tyska och engelska, och novellen "Vi kan ikke hjelpe
alle" är numera obligatorisk läsning för en stor del av Norges gymnasieelever. Den publicerades på
svenska 2013 i tidskriften Granta #1 Gränser. Utöver Bragepriset - för Vinternoveller - har Rishøi även
tilldelats Sultpriset och P. O. Enquists pris.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Vinternoveller - Lydbog - Ingvild H. Rishøi - Storytel
Noveller om skrøbelige og skæve eksistenser. Om at gøre et hjerteskærende forsøg på at være en god mor,
en god far og en god storesøster.

Søskende af Ingvild Rishøi - vinternoveller - YouTube
Jag har läst många otroligt bra böcker under 2018. Flera av dem blev inte bara fina läsupplevelser utan
kommer också att stanna kvar inom mig för lång tid ...

Vinternoveller | Varbergs bibliotek - människor, möten, medier
Søskende af Ingvild Rishøi - vinternoveller Marianne Larsen. Loading... Unsubscribe from Marianne
Larsen? Cancel Unsubscribe. Working... ...
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