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Stop ved blink Claus Schjødt Hent PDF Novellesamlingen Stop ved blink består af 15 foruroligende,
bevægende og humoristiske historier fra en hverdag, de fleste vil nikke genkendende til.

En begivenhed, tilfældig impuls eller hændelse får afgørende betydning for personernes liv. Ofte når de til et
punkt, hvor de kan fortsætte, vende om eller forsøge at blive stående. Men uanset hvad de gør, vil det med

stor sandsynlighed få betydning for dem resten af deres liv.
Claus Schjødt er journalist. Stop ved blink er hans debut som forfatter.

”Vi har måske ikke evnen til at fortælle historierne videre i en form, som Claus Schjødt formår. Men vi er
inde i en verden, hvor de fleste af os føler os hjemme. Samtidig er der i novellerne en sælsom blanding af

humor og smerte, af normalitet og galskab, af styrke og svaghed.”
skrev Arne Mariager og gav bogen 4 stjerner i bogkassen (Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Horsens

Folkeblad)

”… en udmærket samling af små, stilfærdige fortællinger fra en hverdag, som de fleste voksne kan nikke
genkendende til. En enkelt tilfældig handling kan have afgørende betydning, eller et enkelt ord sagt forkert

kan ændre alt. Flere af novellerne har et anstrøg af underfundig humor.”
Lektørudtalelse fra DBC
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