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»Cees Nooteboom hör till de stora vågbrytarna inom den europeiska litteraturen.« GUNDER ANDERSSON,
AFTONBLADET
Kai och Lucia uppträder som illusionister vid en cirkus. Om de bara levde i en tid som visste att uppskatta
deras konst! De har tvingats till den vilda Södern där det ännu finns teatrar när Kai känner något i sitt öga,
vasst som en glasskärva. Plötsligt är vi mitt uppe i en kalejdoskopisk återgivning av H. C. Andersens klassiska
saga Snödrottningen.
Det är en besvärjelse av språkets och ideologiers makt som Cees Nooteboom låter utspela sig I de
nederländska bergen ett land som inte finns och som just därför finns desto mer.
I översättning av Signe Zeilich-Jensen och med ett nyskrivet förord av kritikern Henrik Petersen.
Holländske CEES NOOTEBOOM [f. 1933] debuterade 1953 med romanenPhilip och de andra. Sedan dess
har han skrivit närmare sextio böcker förutom romaner och poesi ett stort antal reseskildringar. För romanenI
de nederländska bergen tilldelades han 1985 det nederländska Multatuli-priset. Sedan många år har Cees
Nooteboom omnämnts som en självklar Nobelpriskandidat.
»Att läsa Cees Nooteboom är som att komma i samspråk med en äldre excentriker på ett kafé på kontinenten.
Man studsar till ibland och förstår inte allt, men det gör ingenting. Den buttra charmen vinner över allt. Man

har roligt nästan hela tiden.« NILS FORSBERG, EXPRESSEN
»Cees Nooteboom speglar vårt behov av sagor samtidigt som han gestaltar den misslyckade myten, vår eviga
jakt på det förflutnas förlorade skönhet. Att läsa hans romaner är att ge sig ut på resa mot verkligheten längs
diktens avvägar.« ANN LINGEBRANDT, HELSINGBORGS DAGBLAD
»Med ett språk som i sig är en njutning och med detaljrika iakttagelser, på pricken-konkreta mitt i tankeleken,
drar Cees Nooteboom in läsaren i en sorts stillastående läsart där varje boksida är sin egen.« JENNY
ASCHENBRENNER, KULTURNYTT, SVERIGES RADIO
»Cees Nooteboom står sig som en lika värdig som oefterhärmlig röst bland samtida författare.« THE NEW
YORK TIMES BOOK REVIEW
Ledige plasser: Om kurs Nettkurs Om kursutdanning Kontaktpersoner Langtidsplan for obligatoriske kurs
Samarbeidspartnere Bergen, 60° 23′ 36» nordlig bredde, 5° 20′ 6» østlig lengde, er Norges nest største by,
omgitt av 7 fjorder: i nord Byfjorden og Salhusfjorden, i øst. Elektriske sykler begynner å trille innover det
norske markedet. Med en liten hjelpemotor montert i tilknytning til navet eller kranken, gir det en hjelp i de. I
to hundre år var Nederland den mektigste nasjonen i Nord-Europa. Nederlandske fartøyer kontrollerte
verdenshavene, også norskekysten, hvor de hentet tømmer til. Bibelskolen Substans ligger sentralt i Bergen,
og eies av Credokirken, SALT Bergenskirken og Pinsekirken Tabernaklet. Nederlandske Hereema beskyldes
for grov utnyttelse av arbeidere fra den tredje verden. Nå ber flere fagforeninger AF Gruppen om å trekke seg
ut av. Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss! Det
Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway Tlf. (+47) 67103560 Intranett Forrige
uke reise jeg hjem til København. Brunchet på byens beste brunchcafé, dinglet med beina utenfor
bryggekanten i Nyhavn, fant en skjult dessertskatt inne på. HAT MOT «ELITEN»: Ledere som nederlandske
Geert Wilders, franske Marine Le Pen og tyske Frauke Petry spiller på islamfrykt, uspesifikk
globaliseringsmotstand.

