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Ingers hvide ben Christian Skov Hent PDF Thøges mor er forsvundet, og hans far har fået en ny veninde. Hun
hedder Inger og hendes ben er hvide, kan Thøge konstatere fra sin plads i gulvhøjde. I en hverdag, der er
fattig på begivenheder men rig på forandringer, må Thøge navigere i udsvingene af imødekommenhed og
afstand, der strømmer fra de voksne. Christian Skov (f. 1922) voksede op på øen Als i Sønderjylland. Efter
konfirmationen fik han plads på sin onkels gård, men han stak af og blev uddannet lærer og har siden 1968
ernæret sig som fuldtidsforfatter. Christian Skov har modtaget mange hæderspriser, heriblandt Kritikerprisen,

og han har været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. "Christian Skov skriver med en
grænseoverskridende menneskekundskab og en usædvanlig sproglig intensitet. Under hans øje forvandler de
små ting sig til store mystiske billeder. I et mere alsidigt læsemiljø end det robuste danske ville han være

kendt som én af de originale digtere." – Claes Kastholm Hansen, Politiken "Denne intense roman er så enkel
og streng i sin form og fortællestil, at den står som ren sansning og helt elementær refleksion over denne
sansning. Den er på overfladen let og hurtigt læst, men den bringer meget stærkt læseren ind i en anden
verden, som så at sige kun kan skabes mellem linjerne. Det er Christian Skovs kunst, at han kan tvinge en

oplevelse af verden ned i et sprog, der er så enkelt og klart, at det bliver gennemsigtigt. – Preben
Meulengracht, Jyllands-Posten
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