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Den første person Ali Smith Hent PDF En legende novellesamling fuld af humor og fortælleglæde. For
elskere af den overraskende og uforudsigelige historie. Ali Smith er en af de mest populære nulevende

forfattere i England. Hendes helt særlige blanding af jordnær humor og højlitterært udsyn har langsomt men
sikkert vundet hende et stort publikum. På dansk er især udkommet oversættelser af hendes romaner, men det
er måske novellen, der er hendes egentlige form. I Den første person og andre historier er hun tilbage med 12
nye tekster, der alle har deres helt egen tilgang til den korte fortælling. Det er på skift rørende, pirrende,

morsomt – og simpelthen uudgrundeligt. En fornøjelse for alle læsere. Det er historier om kvinder, der finder
deres stemme og hinanden, historier om kærlighed og de historier, elskende fortæller – eller glemmer og

netop ikke fortæller. Det er også historier, der reflekterer over, hvad den korte fortælling – novellen som form
– kan eller er. Hvordan den adskiller sig fra romanen. Ali Smith gør det hele, på skift bevægende, rasende,

pirrende, uudgrundeligt – og simpelthen morsomt.

 

En legende novellesamling fuld af humor og fortælleglæde. For
elskere af den overraskende og uforudsigelige historie. Ali Smith er
en af de mest populære nulevende forfattere i England. Hendes helt

særlige blanding af jordnær humor og højlitterært udsyn har
langsomt men sikkert vundet hende et stort publikum. På dansk er
især udkommet oversættelser af hendes romaner, men det er måske
novellen, der er hendes egentlige form. I Den første person og andre
historier er hun tilbage med 12 nye tekster, der alle har deres helt
egen tilgang til den korte fortælling. Det er på skift rørende,

pirrende, morsomt – og simpelthen uudgrundeligt. En fornøjelse for
alle læsere. Det er historier om kvinder, der finder deres stemme og
hinanden, historier om kærlighed og de historier, elskende fortæller –



eller glemmer og netop ikke fortæller. Det er også historier, der
reflekterer over, hvad den korte fortælling – novellen som form –
kan eller er. Hvordan den adskiller sig fra romanen. Ali Smith gør
det hele, på skift bevægende, rasende, pirrende, uudgrundeligt – og

simpelthen morsomt.
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