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Vi har så korte arme Olaug Nilssen Hent PDF I Skoddeheimen er det godt at bo, synes de, som stadig bor der.
Men Ølgjer og Liv er rejst derfra, de vil begge til byen. Der møder de hinanden, er i et forhold, går fra

hinanden igen og snakker om den fælles skoletid og ser tilbage på deres landlige opvækst. En finurlig og
kreativ roman af en stærk norsk forfatter. Olaug Nilssen vandt Brageprisen i 2017. Hun er født i 1977 i

Solheimsdalen og er i dag bosat i Bergen. Nilssen har studeret litteraturvidenskab ved Universitetet i Bergen
og skrivekunst ved Skrivekunst-akademiet i Hordaland.

”Liv studerer og studerer. Bagefter sidder hun i kantinen på det humanistiske fakultet og ryger og tænker, at i
morgen skal hun først gå på læsesalen, og så skal hun gå i kantinen og ryge, nej, spise, og så skal hun gå ud
og købe den bog, hun mangler, hvis altså hun før det har fundet ud af, om hun har råd til at købe den bog,
hvis altså hun nu går hen og finder sig en serviet, så hun kan regne ud, hvor mange penge hun har tilbage,
hvis altså hun før det havde skyndt sig og havde fået et kontoudtog i banken, men det har hun ikke.”
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