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Historien om fru Berg Ingvild H. Rish\u00f8i Hent PDF Fem noveller der handler om at få sin første
elskerinde, om at være synsk og se tegn, og om at opdage at man ligner Janis Joplin. Det handler om

skæbnetro, sankthansorme og kortspil. Og om at elske en hamster som hedder fru Berg. Ingvild H. Rishøi (f.
1978) debuterede i 2007 med novellesamlingen La stå, som blev hovedbog i Bogklubben Nye Bøker og fik
strålende modtagelse. Historien om fru Berg er hendes anden skønlitterære udgivelse for voksne. Belønnet
med P.O. Enquists Pris 2013 og Sultprisen 2012. Begrundelsen for at få Enquist-prisen: "Ingvild H. Rishøis
noveller beriger genren. Gennem hendes store indsigt i den menneskelige natur og fine balancegang mellem
empati og sensitivitet stiller hun skarpt på sine personer. Resultatet er både hjerteskærende og melankolsk –
men rummer også sin egen form for absurditet, et glimt i øjet. En virkelig original og markant forfatter.” De
norske anmeldere skrev: «Bevæger, ryster og fryder … Ingvild H. Rishøi viser som kun 33-årig «vesaasiske»
takter. Imponerende.» Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen 6 terninger «Til dig som er ude efter en skønlitterær
under huden-opplevelse: Læs Ingvild H. Rishøis nyeste novellesamling … Det er gribende, hjerteskærende
læsning.» Arne Hugo Stølan, VG 5 terninger «Ingvild Rishøi er en suveræn novelleforfatter, med evnen til at
fortælle meget på kort tid, uden det mindste tegn på åndenød.» Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv «Ingvild
Rishøi ligner ikke andre novelleforfattere i dag … Rishøi er så sikker at det er en fryd.» Vidar Kvalshaug,

Aftenposten «Suveræne noveller.» Trygve Riiser Gundersen, Dagbladet «Stor novellekunst.» Stian Bromark,
Dagsavisen «Har du ikke bidt mærke i navnet Ingvild Rishøi før, så gør det nu. Og er du ikke af dem som
læser noveller, så bør du begynde! … Dette er noveller som lyser.» Anne Cathrine Straume, NRK P2

 

Fem noveller der handler om at få sin første elskerinde, om at være
synsk og se tegn, og om at opdage at man ligner Janis Joplin. Det

handler om skæbnetro, sankthansorme og kortspil. Og om at elske en
hamster som hedder fru Berg. Ingvild H. Rishøi (f. 1978) debuterede

i 2007 med novellesamlingen La stå, som blev hovedbog i
Bogklubben Nye Bøker og fik strålende modtagelse. Historien om
fru Berg er hendes anden skønlitterære udgivelse for voksne.
Belønnet med P.O. Enquists Pris 2013 og Sultprisen 2012.

Begrundelsen for at få Enquist-prisen: "Ingvild H. Rishøis noveller



beriger genren. Gennem hendes store indsigt i den menneskelige
natur og fine balancegang mellem empati og sensitivitet stiller hun

skarpt på sine personer. Resultatet er både hjerteskærende og
melankolsk – men rummer også sin egen form for absurditet, et
glimt i øjet. En virkelig original og markant forfatter.” De norske
anmeldere skrev: «Bevæger, ryster og fryder … Ingvild H. Rishøi
viser som kun 33-årig «vesaasiske» takter. Imponerende.» Bjarne
Tveiten, Fædrelandsvennen 6 terninger «Til dig som er ude efter en
skønlitterær under huden-opplevelse: Læs Ingvild H. Rishøis nyeste
novellesamling … Det er gribende, hjerteskærende læsning.» Arne

Hugo Stølan, VG 5 terninger «Ingvild Rishøi er en suveræn
novelleforfatter, med evnen til at fortælle meget på kort tid, uden det
mindste tegn på åndenød.» Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Ingvild Rishøi ligner ikke andre novelleforfattere i dag … Rishøi er
så sikker at det er en fryd.» Vidar Kvalshaug, Aftenposten

«Suveræne noveller.» Trygve Riiser Gundersen, Dagbladet «Stor
novellekunst.» Stian Bromark, Dagsavisen «Har du ikke bidt mærke
i navnet Ingvild Rishøi før, så gør det nu. Og er du ikke af dem som
læser noveller, så bør du begynde! … Dette er noveller som lyser.»

Anne Cathrine Straume, NRK P2
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