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Bogstavets betydning Vibeke Grønfeldt Hent PDF Forlaget skriver: Bogstavets betydning er en egenartet
roman, der handler om at rive ned og bygge op, forgå og vokse. Men den tegner også et billede af et træt

velfærdssamfund uden sammenhængskraft, hvor mennesker holder sammen på trods. For Nini No
Nielsen ligger der talløse liv i alfabetets bogstaver. Bogstav for bogstav skriver hun levende og døde frem: Fx

V for den suveræne Vanderbilt, der vandt 14 millioner i Lotto og ikke har en bekymring i livet. A for
kræftsyge Arild der lige knap overlever på øl, M for Mester Tavs, fortællingens umælende midtpunkt, der er
ved at bygge hus på en mark.  Bliver han mon nogensinde færdig? Snakken i byen går. Samtidig bygger Nini

sin bog.

Pressen skriver:

»Det er en syret og grotesk virkelighed, Grønfeldt skriver frem. Forfatterens emnevalg er klart spændende og
påtrængende, men det der er endnu mere spændende er Grønfeldts sproglige forvandling af nutidigheden .
Grønfeldt kan omskabe ethvert stykke jordnær virkelighed, til et stykke skrift der svæver op fra asfalten.«-

Kamilla Löfström, Information

»Satans smukt for syv søren da . «- Lars Bukdahl, Weekendavisen

»En særlig skæv humor er et virksomt element i bogen, og rejsen til Vibeke Grønfeldts udkantsunivers er med
de næsten overrealistisk skarpt sansede og vildt fabulerende skildringer af huse i forfald, af skiftende vejr, af

beklædninger fra benklæder til sko den rene sproglige fryd. »Bogstavets betydning« er stor og
tankevækkende romankunst« ***** - Jørgen Johansen, Berlingske  
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