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Kort over Canada Dorthe Nors Hent PDF Danmarks internationale forfatterstjerne Dorthe Nors skriver om
længsel i alle tænkelige former i novellesamlingen KORT OVER CANADA.

KORT OVER CANADA er fortællinger om mennesker – sammen og hver for sig, men aldrig rigtig
forventningsafstemte. Vi møder dem i Norge, i Thy, i Los Angeles og i København, men aldrig helt hjemme.
En ægtemand taber alle kampe, og det er ikke første gang, han er kørt ud i en skov. En kvindelig forfatter
logerer i betænkelig nærhed af sin tidligere elskers mor. En mand må konstatere, at der er sket en slags

dobbeltbooking, så han ikke skal i seng med Anna, men med til hendes mosters fødselsdag. I Dorthe Nors’
noveller er der både kaffe og kage, spejdere og sødt duftende blomster. Men man skal ikke lade sig narre.

Aldrig har hun været sortere.

KORT OVER CANADA er fortættede tekster, der slår døre op til store rum. Det er noveller, der interesserer
sig for kærlighed, vold, omsorg og ensomhed, og som altid hos Dorthe Nors krydser humoren det grumme.
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