
I forbindelse med at årets nobelprisvinder i litteratur offentliggøres, udkommer Novellix med en ny æske
med fire noveller af tidligere prisvindere gennem tiderne fra 1909 til 2013. En æske med fire fortællinger om
livets store spørgsmål – om frihed kontra ensomhed, om livsvalg og døden, som banker på, om kærlighed og
ægteskab, og om hvem der egentlig har retfærdigheden på sin side.

Da Nobelprisen i litteratur i 2013 blev tildelt den canadiske forfatter Alice Munro, født 1931, var det første gang, man
gav den til en forfatter, som udelukkende arbejder med noveller. Novellix udgiver nu novellen Dolly i oversættelse af
Ida og Gudrun Jessen og hentet fra samlingen Dear Life fra 2012, som udkom på dansk i 2014 med titlen Livet.   
   Den amerikanske journalist og forfatter Ernest Hemingway (1899-1961) var en af 1900-tallets mest indflydelsesrige
forfattere. Hemingway modtog Nobelprisen i litteratur i 1954 for sin kraftfulde og stildannende fortællekunst.
Novellen Kilimanjaros sne udkom første gang i magasinet Esquire i 1936 og senere i samlingen The Snows of
Kilimanjaro and Other Stories (1961).   
    Den italienske forfatter Luigi Pirandello (1867-1936) hører til 1900-tallets mest indflydelsesrige dramatikere og
modtog i 1934 Nobelprisen i litteratur. Med teaterstykker som Seks personer søger en forfatter (1921) er det fremfor alt
som dramatiker, Pirandello er kendt. Dog var det novellens korte format, som lå forfatterens hjerte nærmest. Novellix
udgiver nu hans novelle Krukken i nyoversættelse af Amalie Harder Hesel.   
    Selma Lagerlöf (1858-1940) er en af de mest læste nordiske forfattere og en af de tidlige svenske nyromantikere. I
1909 var Lagerlöf den første kvinde – og den første svensker – til at modtage Nobelprisen i litteratur. Hendes
forfatterskab blev introduceret i Danmark gennem kvindesagsforkæmperne og oversætterne Ida Falbe-Hansen og
Elisabeth Grundtvig med deres danske oversættelse af mange af hendes værker. Nu udkommer deres oversættelse af
novellen Spøgelseshånden i Novellix-format.

I denne æske med noveller fremviser fire forfattere den særegne fortællekunst, som har indbragt dem hver især
Nobelprisen i litteratur – fire noveller, som er helt igennem lysende eksempler på kraften og storheden i det korte
format.
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