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Her hvor jeg ringer fra Raymond Carver Hent PDF Raymond Carver, 1938-1988, har haft kolossal indflydelse
på amerikansk litteratur i de seneste årtier: Han videreførte traditionen fra Hemingway og pustede nyt liv i
den amerikanske short story, - og lagde aldrig skjul på, at han vidste, hvad han talte om, når han skrev om

alkoholisme, arbejdsløshed, vold, skilsmisse, opbrud og almindelig deroute

Carvers noveller handler tit om mennesker, der lever på de yderste ressourcer, tit på flugt fra svigt og ulykke i
fortiden, med problemer med alkohol, med hemmeligheder, med truslen om nye ulykker hængende over

hovedet, en fornemmelse, der kun kan dulmes med stimulanser, hvis virkning alt for nemt kan tage magten
fra personerne. Carver skildrer dem med en nøgternhed, der ikke kan lade nogen læser kold. Man trækkes tæt
ind på livet af dem, man deler deres frygt, og ved sjældne lejligheder glæder man sig sammen med dem, når

der endelig sker et gennembrud og de møder et medmenneske i tillid og forståelse.

Her hvor jeg ringer fra er en samlet udgave af alle de Carver-noveller, der hidtil er oversat til dansk, nemlig
samlingen Hvad vi taler om, når vi taler om kærlighed fra 1985, Nærhed og andre historier fra 1989 og En

alvorlig samtale og andre noveller fra 2000.
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