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Jeg kjente ansiktet stivne, jeg var tørr i munnen. Om noen hadde spurt meg, hvordan har du det nå, da skulle
jeg ha svart, det gjør vondt akkurat her, og pekt på et sted helt øverst i brystet. Året er 1989, verden snur,
muren faller i løpet av noen intense høstdager følger vi Arvid Jansen, 37 år. Han skal skilles.
Mora hans har fått en kreftdiagnose og reiser brått til Danmark med den gamle ferga Holger Danske. Hun har
noe ugjort der. Arvid følger etter henne to dager seinere. Begynnelsen av 70-tallet: Arvid er industriarbeider.
Han har proletarisert seg, og i moras øyne forspilt sjansen til et annet liv enn livet hun har hatt. En morgen ser
han den unge jenta i den blå frakken på en t-banestasjon. De møtes og de møtes igjen det er bare du og jeg,
sier de til hverandre, bare du og jeg.
Og så går tida. Per Petterson mottok Brageprisen, Kritikerprisen og Nordisk Råds litteraturpris for denne
romanen. I 2010 ble Jeg forbanner tidens elv nominert til Prix Médicis i Frankrike, og i 2011 ble den kortlistet
til Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia.
ÅRETS ROMAN: «Jeg nekter» figurerer på favorittlistene til tre av våre anmeldere. Blant annet fordi Per

Petterson skriver så «jævla bra» om å. HVEM OG HVOR ER DE TAPTE FÅR AV ISRAELS HUS? av
Jorunn Pettersen. Verken Jesus eller apostlene ble fra begynnelsen av sendt til hedningene, bare til Her legges
quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag
appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk? Det finnes vel knapt noe bedre enn å la seg oppsluke av varme,
oppløftende historier mens solen skinner og humlene summer i bakgrunnen. Vi i Bestselgerklubben har.
Barnas Egen Bokverden – bokklubben for alle barn mellom 0 og 10 år. Vi velger barnebøker som passer ditt
barns alder. Barnebøker som skaper leselyst og leseglede!

