Litterære gaveæsker med mesterligt indhold
Når det svenske forlag Novellix bevæger sig ind på det danske marked, bliver det med otte noveller af forskellige
danske forfattere, fordelt på to æsker. Den ene rummere danske klassikere – Henrik Pontoppidan, J.P. Jacobsen, Olivia
Levison og Herman Bang og den anden noveller af samtidige forfattere – Ida Jessen, Jakob Ejersbo, Helle Helle og Adda
Djørup.
Novellix startede i Sverige 2011, og forlaget kom til ud fra en idé om at gøre kvalitetslitteratur let tilgængeligt for dem som gerne
vil læse, men har svært at finde tiden til det.
Grundlægger Lena Hammargren siger:
– Jeg har altid troet på novellen som form. En koncentreret, kort fortælling er et perfekt alternativ for dem der vil læse, men føler
sig overvældet af omfangsrige romaner.
Novellerne udkommer i små bøger med én novelle i hver bog, og udgivelserne spænder bredt fra klassikere til aktuelle fortællinger
af både spirende og etablerede forfattere. Bøgerne udgives fire ad gangen og samles i smukke gaveæsker, som ofte kredser om et
særligt tema. Kombinationen af god litteratur, gennemtænkt formgivning og gaveindpakning har vist sig være en success. Mange vil læse,
og mange vil give litteratur i gave, men det er ikke altid nemt at finde tid eller den rigtige bog.
Frida Ströberg som bliver forlagschef for Novellix i Danmark tillægger:
– Novellen er ideel, når det handler om at stifte bekendtskab med nye forfatterskaber. Det var gennem læsning af mange fantastiske
noveller, at jeg selv fandt min vej ind i den danske litteratur, da jeg flyttede hertil for otte år siden.

Gaveæske med danske klassikere

Gaveæske med Jessen, Ejersbo, Helle & Djørup

Her samles fire noveller fra fire toneangivende
klassiske forfattere. Hver især, og på hver sin måde,
har de i slutningen af 1800-tallet været med til at
sætte præg på den litterære periode, vi kender som
Det moderne gennembrud. Gennem tidstypiske
fortællinger om klasseforskelle, drømme og depraveret kærlighed – i samtiden radikale temaer – bidrog
de blandt andre til en ændring i opfattelsen af
kønsroller og seksualitet. Lær fire forfattere at kende,
som argumenterede for en realistisk og kritisk skildring af virkeligheden – og at litteraturen skal sætte
problemer under debat.

Her samles fire noveller af fire elskede og prisbelønnede forfattere, som alle har en helt særlig
evne til at mestre kunsten at skrive noveller. Du, som
allerede har stiftet bekendtskab med dem og holder
af dem – eller du, som altid har været nysgerrig på
deres forfatterskaber, finder her fire helt forskellige
fortællinger. Om usikkerhed og kommunikation, som
svigter. Om dramatiske familieudflugter, menneskelige
møder og smålighed. I en minimalistisk, realistisk stil
skildrer novellerne på hver deres måde relationer
mellem mennesker – den til sit barn, den til sin mand
og den til en gådefuld fremmed.
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