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Årets roman enligt tidningen Vi Läser!
Fem av fem i Gomorron Sverige.
»En stor roman.« Kulturnytt P1
Berättelsen om den vita lantbrukarhustrun Milla de Wet och den svarta kvinnan Agaat gestaltar den såriga
sydafrikanska samtidshistorien som ingen annan roman gjort tidigare. Agaat tas som femåring, vanskött och
handikappad, upp i familjen de Wet som ett slags fosterdotter, blir sen den ende sonens barnflicka och
förtrogna medan relationen till Milla blir alltmer komplicerad.
Romanens nu är 1996, apartheidsystemet har just fallit men det nya landet har knappt fötts. Milla är förlamad i
als och är helt utlämnad till Agaat, som sköter om henne med en ilsken omsorg som får varje naiv
föreställning om enkel försoning mellan människor och raser att skingras. Genom Millas gamla dagböcker
växer bilden av deras relation i rasåtskillnadens skugga fram.
»Behöver man övertyga någon om vad litteraturen och endast litteraturen förmår räcker det att peka på de
första kapitlen i Agaat. Det finns inga filmer, inga teveserier och inga konstinstallationer som kan förmå oss

att bebo någon annans kroppsligt förankrade medvetande på detta inträngande vis. Det är en märkvärdig
trollkonst, ett bejakande av romanens och språkets möjligheter.« Dagens Nyheter
»Böcker som Agaat är skälet till att människor läser romaner och att författare skriver dem.« New York Times
H for hauk Costa-prisen for årets beste bok 2014 Samuel Johnsen-prisen 2014 Hjemkomst National Book
Award 2014 John Leonard Prize 2014 Agaat Bastianprisen 2014 til. Vi ble inspirert under filmklubbtreffet i
Tromsø tidligere i år der frivillig.
no var en av flere foredrag under seminardagen som gikk av stabelen under TIFF. Oversikt over statsbesøk i
Kong Haralds regjeringstid, fra 1991 til i dag. Offisielle taler og innlegg. Dette er en oversikt over taler holdt
ved ulike offisielle anledninger, i tillegg til enkelte skriftlige innlegg. Oversikten omfatter. Fylke Terapeut
Tittel Adresse Postnr. Poststed E-post; Telemark: Agata Streng: Psykolog: Olaf Ryes Gate 4: 3733 : Skien:
agata_streng@yahoo.com: Sør-Trøndelag. 943001820 TIP TOP RENHOLD AS Østlifaret 9 1476 RASTA
230 Lørenskog 2 Akershus 972094722 TIP TOP RENHOLD AS Østlifaret 9 1476 RASTA 230 Lørenskog 2
Akershus. Kort forord. Renessansen er en svært viktig periode i europeisk kulturliv. Den innebærer et helt
sentralt brudd med tidligere holdninger til religion og menneskesyn.
Øyer kommune, Kongsvegen 325 - Tingberg 2636 Øyer Telefon 61 26 81 00, Faks 61 26 81 50, Kommunenr
0521 Åpningstider: 8:00 - 15:00 E-post: Telefon: 78446162 E-post: Tone.Merethe.Kolstad.Kvalo@statped.no
Kontorsted: Haakon VII gate 98, 8004 Bodø Godkjente spesialister i anestesiologi. Sist oppdatert 30.5. 2017
med 2 002 godkjenninger gitt tom. 29.
5. 2017 Spesialistgodkjenningen forutsetter gyldig.

