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Kantslag Dorthe Nors Hent PDF "Det kom ikke til ham fra den ene dag til den anden, at han var buddhist.
Buddhisten som idé kom nærmere listende ind og satte sig kort efter, at konen ville skilles. Buddhisten kom
ind til ham og satte sig på den anden side af skrivebordet i Udenrigsministeriet. Han kiggede på buddhisten

og tænkte, at det var et godt format at træde ind i ..."

Mød Buddhisten i Dorthe Nors' KANTSLAG, der rammer, så man griner, græmmes og grummes. Om
mennesker på kanten, skårede eksistenser og regulære tæv. Om hejren, kvindelige mordere og det gribende

menneske.

”Hvor nærige anmeldere end er med den slags ord, så er det nu, at ”mesterværk” skal findes frem.
Fortællingerne er ganske enkelt vidunderlige … ”

- Dagbladenes Bureau

”En klarøjet samling noveller om livets kant.”

- Weekendavisen

”Udfordrende, empatisk og velskrevet. Nors har fundet sin genre.”

- Berlingske Tidende
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kort efter, at konen ville skilles. Buddhisten kom ind til ham og satte
sig på den anden side af skrivebordet i Udenrigsministeriet. Han
kiggede på buddhisten og tænkte, at det var et godt format at træde

ind i ..."

Mød Buddhisten i Dorthe Nors' KANTSLAG, der rammer, så man
griner, græmmes og grummes. Om mennesker på kanten, skårede
eksistenser og regulære tæv. Om hejren, kvindelige mordere og det

gribende menneske.

”Hvor nærige anmeldere end er med den slags ord, så er det nu, at
”mesterværk” skal findes frem. Fortællingerne er ganske enkelt

vidunderlige … ”

- Dagbladenes Bureau

”En klarøjet samling noveller om livets kant.”



- Weekendavisen

”Udfordrende, empatisk og velskrevet. Nors har fundet sin genre.”

- Berlingske Tidende
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