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Ingvild H.
Rishøi er en av de unge, talentfulle forfatterne som er i ferd med å skape en ny interesse for novellesjangeren i
Norge!
I novellene hennes møter vi ofte barn og outsidere, de som står litt på siden i samfunnet, «de ressurssvake».
Her kommer, i et naturlig og liketil språk, deres skjulte ressurser frem, i glimt, deres trass, håp, spirende
framtidstro. Men også akutte hverdagskriser, ensomhet og depresjoner.

Novellen i denne lydbok-singelen er «The Life and Death of Janis Joplin».
En ung jente har fått seg en utendørsjobb og en discman. Den tilsynelatende «unge» og «forelska» novellen
får skarpere, sårere kanter akkompagnert av Janis Joplins raspende røst.

Forfatterskapet til Ingvild H.
Rishøi er foreløpig ikke så stort, men hun har likevel fått mye oppmerksomhet og flere priser. Da hun
debuterte med novellesamlingen «La stå!», var det første gang en novellesamling ble valgt som hovedbok i
Bokklubben Nye Bøker.
«Hennes store menneskekunnskap og fine balanse mellom empati og lydhørhet gjør at hun kommer tett på
sine karakterer. Resultatet er både hjerteskjærende og melankolsk - men ofte med et glimt i øyet.»

Juryens uttalelse da Rishøi ble tildelt P.O.
Enquist-prisen
King Alice Arthur feels like Kay's slave. He's constantly pushed around. But one day, under a tournament
something exciting happens. Kay send him to get him the sword. A glimpse of future (The Matrix and Star
Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som framtidsspekulerende filmer, samt dveling rundt
virkemidler i futuristisk film. Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende serien vil vi her på
Rockman hver uke fremover gi deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live. Alt du trenger å vite om
festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler. Her
finner du en komplett. Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse?
Slik er vårt kroppsspråk

