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I tidens klo Edith Rode Hent PDF "Edith Rodes noveller behøver ingen kommentarer, ingen forklarende
noter. De er ofte såre underfundige, og de er rigere på yndefulde antydninger end på demonstrative

pegefingre. Men trods deres gækkende leg med fine, nuancerige tonefald (som læseren synes, han selv digter
ind i dem med sit øre) er de klare som dugperler, blanke som slebne sten."

Således skriver Carl Johan Elmquist i forordet til Edith Rodes novellesamling "I tidens klo", som består af 18
elegante noveller fra tiden lige efter 2. verdenskrig.

Edith Rode (1879-1956) var en dansk forfatter, digter, journalist og brevkasseredaktør. Hun debuterede i 1901
med romanen "Misse Wichman", som forsvarede kvinders ret til seksualitet, et emne hun også tog op i sine

senere værker. Edith Rodes forfatterskab spænder over digte, noveller, erindringer, romaner,
filmmanuskripter, rejseskildringer, biografier, kogebøger samt det store opslagsværk "Den gyldne bog om
danske kvinder", som hun var hovedredaktør på. Edith Rode beskæftigede sig gennem hele sit forfatterskab

med kvinders rettigheder og udgav flere biografier om kendte danske kvinder.

"Novellerne er livfulde, sikre, de er vidende kloge – de røber dygtighed i kunsten at leve, fin håndfasthed i
kunsten at skrive." – Berlingske Tidende
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