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Vinternoveller Ingvild H. Rishøi Hent PDF Vinternoveller består af de tre noveller Vi kan ikke hjælpe alle,
Den rigtige Thomas og Søskende. Ingvild H. Rishøi er en mester i at leve sig ind i andre mennesker, og med
empati favner hun de skæve og skrøbelige eksistenser, som vil det så godt og gør deres bedste, men som

sjældent lykkes. Det er hjerteskærende uden at være sentimentalt. Det er eventyr for voksne, som en anmelder
skriver.

"Det er næsten skamfuldt, at jeg ikke tidligere har stiftet bekendtskab med den norske forfatter Ingvild H.
Rishøis noveller. For hun er en fuldkommen enestående forfatter … Her er noget så sjældent som en forfatter,

der kan minimere sig selv, træde til side for sit eget talent, sin historie, sine personer, sit stof, sine
guldvægtsfine virkemidler og dermed få dørløs adgang til de mest hjerteskærende menneskelige væsner." –

Liselotte Wiemer, Kristeligt Dagblad

"Rishøj er fortsat nordisk mester i med fine, enkle midler og i den realistiske novelles korte format at tegne
hele mennesker med store historier. Det er slående, hvordan hun ubesværet og selvfølgeligt både skaber en

konkret og detaljeret hverdagsdramatik med børn i centrum og skitserer de voksne hovedpersoners
forhistorie, der i alle tre tilfælde rummer en dyb kærlighedssorg. Rishøi rejser hele tiden på kanten af det
patetiske, men klarheden og enkelheden holder det mestendels på afstand." – Jon Helt Haarder, Jyllands-

Posten, *****

"Rishøis sprog er på én gang stramt og billeddannende; der økonomiseres med ordene og ikke mindst
adjektiverne i sætninger, der står frostklare som den vinter, karaktererne kæmper deres kampe i. Her er, i såvel
sprog som atmosfære og tematik, mindelser om norske Per Petterson og danske Jonas T. Bengtsson … Men
hvor kulden gør luften blank, og ånden står som 'røg' om mundene på Rishøis karakterer, så er der også

medmenneskelighed at spore i den Brageprisbelønnede, meget velfortalte Vinternoveller. Eller nåde, om man
vil." – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske, *****
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