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Vores sjæle om natten Kent Haruf Hent PDF Et lavmælt litterært mesterværk fra prisbelønnet amerikansk

forfatter. En vidunderlig og bevægende historie om kærlighed og venskab og om at turde gribe lykken. Addie
er enke og bor alene i sit store hus. Børnene er for længst flyttet hjemmefra, og nætterne er lange og

ensomme, når man ikke har nogen at tale med. En dag aflægger hun sin nabo, enkemanden Louis, et uventet
besøg. Efter den første forbløffelse pakker han sin tandbørste og sin pyjamas, og fra den dag sover Louis hos
Addie. Det bliver begyndelsen på et stille eventyr om venskab og kærlighed og om at holde fast i de ting,

der betyder noget i livet. Med Vores sjæle om natten introduceres Kent Haruf (1943-2014) for første gang på
dansk. Han har modtaget et væld af internationale priser for sine romaner og regnes i dag for en af de helt

store forfattere i amerikansk litteratur.   Pressen skriver: »Det er en svær stil, den konsekvent underspillede.
Men Haruf leverer som i sine foregående romaner varen som hverdagens stoiske kronikør, samtidig med at
han sætter en fed streg under kærligheden. Det er gammeldags amerikansk romankunst.« – Morten Scholz,
Weekendavisen »Jeg er vild med den.« ***** – Claus Christian Koch, Fyns Stiftstidende »Vores sjæle om
natten handler om livet og døden, om at være bange for ikke at have levet, før man dør […] Om at finde

lykken, men også om at være i klemme mellem lykken og pligten, familien og sig selv. Den er stilfærdig og
ren, varm og sørgelig.« ****** – Ulla Hinge Thomsen, bogliv.dk »En sand perle om stille eksistenser og
modet til at træffe livsændrende valg selv sent i livet. Kent Haruf er en brillant fortæller […] Der er en
underliggende alvor som blødes op med fortræffelig humor og vidunderlige rappe replikker.« – Pia

Bechmann, Litteratursiden.dk »Vores sjæle om natten er en hjertevarm bog, hvor små ting i hverdagen får en
helt ny betydning. […] en kort roman fyldt med humor og kærlighed.« – Annette Nygaard, Dagbladet

Ringkøbing-Skjern
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