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Endnu ikke Vibeke Grønfeldt Hent PDF Endnu ikke er et portræt af forfatteren Elvine Brink, fortalt gennem
hendes viltre dagbogsoptegnelser fra et langt liv. Mennesker mødes, lever og dør.

Elvine bor i et lille samfund og er en gudsbenådet outsider. Hun har hverken økonomi, netværk eller forbrug.
Hun er distræt, depressiv og tænker dagligt på døden.

Men hun har sproget i sin magt og en fantastisk energi. Hun er usentimental, observant og kan være
berusende kontant. Gennem Elvines optegnelser aftegnes den afmægtige outsiders kraftfulde hudfletning af

konsumsamfundets bobler af falskhed.

Med Elvine Brink har Vibeke Grønfeldt skabt en af sine mest markante romanfigurer – fuldt på højde med
Agate Holm fra  Mindet (2005), Indretningen (2008) og Livliner (2011).

Pressen skriver:

»suveræn fortællekunst. […] Med Endnu ikke har Vibeke Grønfeldt meldt sig ind i dagbogsromanernes
mesterklasse.«

****** – Jørgen Johansen, Berlingske

»Vibeke Grønfeldts dagbogsroman er et smukt og skarpt portræt af en enspænder. […] en lang række
mennesker levendegøres i […] Vibeke Grønfeldts […] præcise og magtfulde sprog.«

***** – May Schack, Politiken

»I det nu foreliggende værk virker kulden passende blandet op med varme, og alvoren med overgiven humor.
Men som signalement af samfundet og samtiden mangler romanen bestemt ikke bid. […] skønheden i de

sansende, lyriske passager og hele skarpheden i iagttagelserne«

– Erik Skyum-Nielsen, Information

»Tilværelsen nedfældes i vildtvoksende og skarpe dagbogsnotater. […] morsomme og groteske iagttagelser
[…] Grønfeldt har uden tvivl sproget i sin magt, og stilen er lyrisk og sanseligt«

– Christine Christensen, Lektør

»Meditativ dagbogsroman fra Vibeke Grønfeldt sætter tilværelsen i relief. […] Grønfeldt […] kan skrive som
få. Det er da også en meget velskrevet roman.«

**** – Svend Skriver, Kristeligt Dagblad
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