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Korte, hurtige og hårdtslående: Sådan er novellerne i Dorthe Nors´ Kantslag.Med et mesterligt blik for
hverdagslivets drama skriver Dorthe Nors om mennesker på kanten og skårede eksistenser. Mød buddhisten,

hejren og kvindelige mordere i Dorthe Nors´ kulsorte lille perle af en bog.

Kantslag har givet Dorthe Nors et internationalt gennembrud og er blevet hyldet af alle fra Oprah til New
York Times Book Review, fra Vogue til store amerikanske forfattere, og hun er den første danske forfatter i
historien, der har haft en tekst i det toneangivende magasin The New Yorker. I Publishers Weekly blev

Kantslag udpeget som en af de 100 bedste bøger i USA i 2014. Nu udkommer romanen en smuk indbundet
udgave.

Seneste udgivelse fra Nors´ hånd er Spejl, skulder, blink.

 

Pressen skriver:

»Kantslag er sgu rigtig god«
- Weekendavisen

»bemærkelsesværdigt skøn i sin udførelse«
***** - Fyns Stiftstidende

»I denne novellesamling fremstår dansk skønlitteratur som dansk møbeldesign: enkel og sublim.«
- Oprah.com

»Kantslag af den populære danske forfatter Dorthe Nors fokuserer på hverdagshændelser, der forvandles til
brillante og skæve skræmmehistorier om begær, romantik, bedrag og frygt.«

- Elle, USA

»Gys og humor afhænger af timing. Og dén har Dorthe Nors.«
- Chicago Tribune

»Nors observerer ikke bare livets detaljer - internetsurfing, vasketøj, fantasier, samtaler med fremmede,
besættelser - hun tilbyder også et forunderligt og sandfærdigt indblik i, hvordan disse detaljer tegner et

billede af vores sjæl.«
- Publisher´s Weekly

 

Forlaget skriver:

Korte, hurtige og hårdtslående: Sådan er novellerne i Dorthe Nors´
Kantslag. Med et mesterligt blik for hverdagslivets drama skriver
Dorthe Nors om mennesker på kanten og skårede eksistenser. Mød
buddhisten, hejren og kvindelige mordere i Dorthe Nors´ kulsorte

lille perle af en bog.

Kantslag har givet Dorthe Nors et internationalt gennembrud og er
blevet hyldet af alle fra Oprah til New York Times Book Review, fra



Vogue til store amerikanske forfattere, og hun er den første danske
forfatter i historien, der har haft en tekst i det toneangivende magasin
The New Yorker. I Publishers Weekly blev Kantslag udpeget som en
af de 100 bedste bøger i USA i 2014. Nu udkommer romanen en

smuk indbundet udgave.

Seneste udgivelse fra Nors´ hånd er Spejl, skulder, blink.

 

Pressen skriver:

»Kantslag er sgu rigtig god«
- Weekendavisen

»bemærkelsesværdigt skøn i sin udførelse«
***** - Fyns Stiftstidende

»I denne novellesamling fremstår dansk skønlitteratur som dansk
møbeldesign: enkel og sublim.«

- Oprah.com

»Kantslag af den populære danske forfatter Dorthe Nors fokuserer på
hverdagshændelser, der forvandles til brillante og skæve
skræmmehistorier om begær, romantik, bedrag og frygt.«

- Elle, USA

»Gys og humor afhænger af timing. Og dén har Dorthe Nors.«
- Chicago Tribune

»Nors observerer ikke bare livets detaljer - internetsurfing, vasketøj,
fantasier, samtaler med fremmede, besættelser - hun tilbyder også et
forunderligt og sandfærdigt indblik i, hvordan disse detaljer tegner et

billede af vores sjæl.«
- Publisher´s Weekly

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kantslag&s=dkbooks

