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Knuder Gunnhild \u00d8yehaug Hent PDF Norske Gunnhild Øyehaug skriver skarpt og præcist om de bånd,
der binder os sammen som mennesker. Samlingen består af 42 korte noveller, der balancerer mellem det

sanselige, det surrealistiske og det komiske. Med kølig observans fortæller hun om de mentale og familiære
bånd, der binder mennesker til hinanden, om kærlighed og komplicerede, uundgåelige situationer mellem
både stærke og modløse eksistenser. Vi møder for eksempel en misfornøjet hjort, en mand, som er knyttet til
sin egen mor gennem en ubrydelig navlestreng, og en ung kvinde, som er hemmeligt forelsket i sin terminalt
syge bedsteven. Knuder er bl.a. udkommet i USA til stor begejstring hos de amerikanske anmeldere. Pressen
skriver: »En enestående novellesamling om de knuder, vi binder om os selv, og de utallige måder, vi fletter
os ind i hinanden på i jagten efter sex, kærlighed, ømhed og familie.« – Kirkus Review »Novellens norske

mester.« – The New Yorker
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