
Den fjerde æske fra Novellix samler nyskrevne fortællinger af fire af Danmarks mest roste og omtalte forfattere: Josefine 
Klougart, Thomas Korsgaard, Tine Høeg og Jacob Skyggebjerg. Fra poetisk prosa til humoristisk træfsikkerhed står novel-
lerne hver for sig som en opvisning i forfatternes unikke udtryk og tilgang til verden og sproget – og som et udtryk for, 
hvor varierede former, novellegenren kan udtrykke sig i. 

En ung student søger hjælp hos kultureliten; venner glider fra hinanden og er ikke rigtigt venner længere; en hjertesorg for-
søges kureret med rebounds – og en fyr, der hedder Ronni optræder i bar røv på en traktor i et portræt af et landsbysamfund 
i Østjylland. 

    Alle fire forfattere er debuteret under stor medieopmærksomhed i det seneste årti. Josefine Klougarts (f. 1985) debut 
Stigninger og Fald udkom i 2010, hendes værker er oversat til 13 sprog og to gange har hendes romaner været nomineret 
til Nordisk Råds Litteraturpris. Klougart er medstifter af Forlaget Gladiator, arbejder som underviser og redaktør og hendes 
seneste roman New Forest (2016) mødtes af glimrende anmeldelser.

Thomas Korsgaard (f. 1995) debuterede i 2017 med romanen Hvis der skulle komme et menneske forbi. I 2018 fulgte den 
uafhængige fortsættelse En dag vil vi grine af det.  Siden har han skrevet både dramatik, børnebøger og noveller, senest novel-
lesamlingen Tyverier (2019). Han er blevet kaldt et af Danmarks absolut mest opsigtsvækkende og overbevisende litterære 
talenter og har hurtigt nået stor popularitet blandt læserne. 

Tine Høeg (f. 1985) debuterede også i 2017 med Nye rejsende, som hun modtog Bogforums Debutantpris for. Nye rejsende 
er opsat som monolog på Det Kongelige Teater og solgt til udgivelse i England, Tyskland og Østrig. Høeg er husdigter på Betty 
Nansen Teatret og skriver digte for Politiken. Senere i maj 2020 udkommer hendes anden roman Tour de chambre.

Jacob Skyggebjerg (f. 1985) blev med sin roman Vor tids helt (2013) kaldt en af årets vildeste debutanter. Romanen mødtes 
af fem stjerner i stort set samtlige dagblade, og nomineredes til Bodil og Jørgen Munch-Christensens Debutantpris. Siden er 
yderligere fire romaner og en artikelsamling udkommet, senest romanen Der går min klasselærer (2020). I tilknytning til forfat-
tervirket er Skyggebjerg en aktiv debattør og journalist på politik- og kulturområderne. 

   Bøgernes grafiske udtryk er skabt af Thomas Joakim Winther som står bag mange opsigtsvækkende danske bogomslag 
og som til dagligt arbejder som grafisk designer på Louisiana.     
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