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Et godt ben og andre noveller Vibeke Marx Hent PDF Danske hverdagsmennesker befolker de korte noveller.

Alle kommer ud for handlinger, der i stort eller småt bliver afgørende for deres fremtid. Og de kan ikke
forhindre det. "Vibeke Marx kan koge en hel sydstatsroman med tunge skæbner og nedgravede lig bag ved
det gamle maskinhus ned til tre sider, og hun kan løfte en dansk adoptionshistorie til græsk tragedie på
samme korte stræk. ET GODT BEN OG ANDRE NOVELLER er stimulerende eksempler fra en dreven
litterær spiller i det dybe danske." - Politiken "Marx skærer den lidt betændte moderne realistiske novelle
med dens uudholdeligt kække psykologi og miljøbeskrivelse og dialog ned til sokkeholderne, hvor der så

bare står en glinsende sort tremmegrisling med krølle på halen og stirrer på en med røde øjne." -
Weekendavisen "Hun evner som få at give stemmer til mennesker, som livet ikke er let for og gør det

overbevisende og kraftfuldt, så medynk næsten er en hån." - Holbæk Amts Venstreblad
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