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Den første komplette samling af Hemingways noveller på dansk. Få forfattere har haft så stor indflydelse som
Hemingway, og mange mener, at det er i novellerne, han er allerbedst. 

I denne udgivelse får den danske læser for første gang mulighed for at læse alle Hemingways noveller i ét
værk. Ud over at samle alle de noveller, der tidligere har været bragt på dansk i forskellige udgivelser,
præsenterer Samlede noveller også læseren for 19 nye, aldrig før oversatte noveller og giver dermed en

enestående mulighed for at følge novellemesterens udvikling fra start til slut.  

En udødelig klassiker - både for den garvede Hemingway-ekspert og den nye Hemingway-læser.  

»Det er i Hemingways noveller, at man stadig oplever hans storhed som forfatter. De er to the point og skrevet
med en præcision, som er Hemingways helt egen stil. Jeg har læst dem alle flere gange, men vender ofte
tilbage til dem. Det er Hemingways novellekunst, der gør ham til en af det 20. århundredes allerstørste

forfattere. « 
- Leif Davidsen
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