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Diverse forfattere
Hjemveje Diverse forfattere Hent PDF 12 nordjyske forfattere fortæller 12 nordjyske forfattere giver i denne
antologi deres bud på en moderne hjemstavnsnovelle. I Skagen opdager Lars først for sent, at det han havde,
måske alligevel ikke var så ringe endda. Samme erkendelse når Halfdan i Aalborg til. Problemet er bare, at
han hænger i sin bil på den ene af Limfjordsbroens klapper. Hænger gør også den elskovssyge ungersvend,
Jonas, men det er fra et vindue på Børglum Kloster. Indenfor befinder sig skuespillerinden Sofies forsmåede
kæreste. Kærester nåede Brian fra Nørresundby aldrig at blive med Side 9-pigen, Zita, fra Vodskov. Men

måske er det ikke for sent? Det er det nok for dyrlægen i Hobro, og for bageren et sted midt i Vendsyssel. Og
måske også for den arbejdsløse Jan, der ikke synes, at der bliver skrevet nok om Moseby. Det gør der så nu.
Og om Hjørring, Uggerby, Frederikshavn, Haldbjerg og mange andre steder i Nordjylland ... Anmelderne
skriver: "Teksterne emmer af liv og overskud." "Deres prosa er gennemgående udtryksfuld og slagfærdig."

"'Hjemveje' er højst læseværdig og demonstrerer, at udkantens virkelighed er mere kompleks end
fordommene om den. Desuden og ikke mindst er det en underholdende bog. Med en ægthed, der når ud i alle
detaljer." Claus Grymer, Kristeligt Dagblad. **** stjerner i Nordjyske. **** stjerne i Ekstra Bladet "...læs selv

og tænk over, om det område, du bor i, ligger dybere i dit blod, end du vil være ved?" Jyllands-posten
"Novellerne er en velskrevet blanding af erindringsglimt, hverdagsdramaer og eksistentielle overvejelser."

"Fine noveller, der skildrer den særlige nordjyske mentalitet, hvor det usagte spiller en stor rolle i
kommunikation mellem menneskene. Kan læses bredt, da det siges, at vi alle er jyder for Vorherre." Lektør
Hjemveje Af Bent Haller, Bent Vinn Nielsen, Brian B. Christensen, Dan Toft, Glenn Ringtved, Hanne

Højgaard Viemose, Jakob Knudsen, Janni Olesen, Lisbeth Brun, Mads Nygaard, Morten Klenø og Sanne
Munk Jensen.
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