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Annan Information
Det är genom tanken på resan och pilgrimsfärden som jag kan förstå denna bok. Skalan av
Lundins uppgift ska inte underskattas. Som poeten upptäcker sina egna ord korsade, graffitied
över, på en plack som erkänner henne, det initierar minnet av tidigare början. De finns nära
apokalypsen för deras värld och vår. Till exempel har Bertil förlorat sin kompass och kan inte

se var, i vildmarken, går de. Handel, som redan är känd för sina operaer, arbetar upp i adelns
domstolar och sover ofta med sina berömda mecenater. Jorden står inför utplåning genom en
jordbävning eller utbrott av vulkaner. Det var en man som i sin ungdom hade allvarligt skadat
en man i en ond knivattack.
Otroligt nog var dåligt falskt erkännande fenomenet dåligt i Sverige. I denna andra roman ökar
den repetitiva rytmen i Anyuru s poetiska språk spänningen och atmosfären. En mening är
löjligt, nästa, som skiljer sig från kanske bara ett par ord, har blivit till något mycket mer synd.
Faktum är att boken står över som en sammanslagning av de många stilar och teman som
Gardell har anställt under sin långa och varierade skrivarkarriär. Ursprungligen fruktar han att
han har blivit arg, försöker han att extrahera vad som än är, och drar så småningom ut en
bakre del av en termit som har börjat gräva in i sin hörselgång. Inte heller är terapi en
obskyrlig hobbyhäst som används i förflutna domar. Jag slog honom ihjäl för att han trodde
att han visste allt.
I öppningslinjen introduceras hon av Stina, hennes blyg och rädda förtroende. Hans tankar
flyter slumpmässigt, som tankar, förråder ingen uppenbar känsla för sin mor, men det är
tydligt från en scen på stranden, när han tillfälligt förlorar henne när hon simmar ut till havet,
att hon är hela sitt universum. Alla som kommer att medföra ett brått leende av erkännande
inför många nordiska läsare, men som annars i sin beskrivning av moren hos en stam som bor
i en av de varmaste städerna i Rumänien, kräver en viss upplösning av vantro. Hjärtat är
missfärgat när det är utanför kroppen och har en rolig lukt. Bokens känsla är ganska filmisk
från början och Petterssons val av ett välbekant landskap (han bor i Kautokeino under
vintern) är inspirerad och fascinerande. Deras plan var att ha inbyggnadsinformation redo som
en scoop när mordet löstes. Det är ett verkligt originellt skrivande som lovar mycket av denna
mycket ursprungliga författare. Utländska korrespondenter blev förvånade över förseningar
för att säkra brottsplatsen, inrätta hinder och samla ett utredningsgrupp med en tydlig
kommandokedja.
Episoder från Helenas liv återkommer hela tiden, men hennes ganska Bridget Jones-stilhistoria
är mycket mindre framgångsrik. Domenico har blivit en välkänd castrato sångare och Handel
lyckas övertala honom att komma och arbeta med honom i London. Sonen är författare till
boken, och fadern är John Peter Daniels, en ökänd svindlare. Han klamrar sig på sin kamera,
som han bär som en slags talisman i hela boken, lugnad av känslan av den mot bröstet. Han
vilseledda varje troligt offer, det vill säga praktiskt taget alla som blev fascinerad av sin livliga
livsstil och var rik och girig nog att investera i hans skumma affärer. Den djupa terroren
beskrivs utsökt av Anyuru, och uppehållskraften är ett testamente för sin skicklighet som
berättare. Han kämpar för att förklara sin fars handlingar även för sig själv, kämpar för att
förstå honom, att förlåta honom. Det skapar effektivt en amnesti för den verkliga mördaren.
Hon har en vulkanisk-hermeneutisk sjukdom som består av fyrverkerier, en expanderande
källare av fobier, glädje av den gränspersoniska typen och en neuros som bländar.). Handel
reser sedan till England, där han bosätter sig 1712 och förblir resten av sitt liv och etablerar tre
operaföretag men flyttar senare i andra konstnärliga riktningar. Och vem, förresten, skrev
också en roman om livet för några kända castrato sångare, Kastrater (The Castrati, 1975). Han
kallade sitt hus Hindenburg i minne och begravde luftskrotskräp under hans favoritponny. På
demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina och Kirgizistan). När jag läser inser jag att jag
känner igen broar, övergivna utrymmen och tornblock. Att han borde välja, i Brev till min
dotter, att slå sig in i en meddokters toga och utplåna att reflektera över sin egen erfarenhet är

kanske ett logiskt litterärt steg. Men hur svårt sonen och läsaren försöker känna av allt,
kvarstår många obesvarade frågor. Det framhäver också författarens bakgrund i performance
poesi och rap, som i följande avsnitt, där Anyuru skapar ljud och rytmslängder, bygger texten
genom repetition av ord och idéer. I Sverige, från 1984 och framåt, var det känt att de med
hänsynslöst dödade defekta personer.
För mig är Tenreis ritningar starkare och mer framträdande än rimarna, eftersom de
provocerar ytterligare resor som man kan föreställa sig vid andra tillfällen. Promenad är lika
viktig som målet, den kreativa processen med att skriva så viktig som dikten. Spänningarna i
det ryska samhället fann ett uttryck i Ryssligans verksamhet (det ryska gänget), ett sortiment av
fördrivna personer som leds av en psykopatisk kolossel. Man hoppas och tror att andra
kommer att fortsätta denna debatt. Det är en blick på ett påskyndat, snabbrigt samhälle där
oanvända språk och människor som inte är värda försvinner. Den enda riktiga kärleken han
känner är för Domenico, som han inte har sett på årtionden men vars testiklar han håller i ett
litet fall som en memento.
Han sköts strax efter att ha lämnat en biograf i Stockholm. Allt som betraktas som
livserfarenhet granskas. Gängets varumärkesblandning av politisk terrorism och gammaldags
brottslighet var äntligen oskärmad i domstol, ett ökänt fall vid den tiden. Nilssons användning
av bedrägligt enkelt språk betyder att även med sin experimentella energi är det tillgängligt,
roligt och tankeväckande. Han får särskilt erkännande för sina oratorier.
Jag slog honom ihjäl för att han påminde mig om Picasso. På det offentliga beslutsfattandet
och kunskapens roll). Han trodde det troligt att de planerade mordet. Trots att hon är en
älskare av kvinnor, gör Domenico Handel lyckligt ett tag. I Violencias och Stinas imaginära
värld blir språk ett verktyg för att framkalla en ny vokabulär som beskriver sina drömliknande
och fantastiska territorier. Inkompetens, inte konspiration, måste säkert ha varit i roten till det.
En uppenbar livlinje, som senare visade sig vara dödlig, var vittnet Seppo A., som påstod att i
fängelset hade två fångar, Kurd (eller del-Kurd) Naif D och Kroatiens Miro Baresic, bett
honom att skaffa två Smith och Wesson revolverna. Ibland rimmar burken och fungerar inte
så bra, och kanske hade man gett mer av en berättelse att berätta. Organet kan sedan säkert
sättas tillbaka och huden förenas med dubbar. Till skillnad från Abraham menar alla deras
lovade land att de är snuskiga urinaler, furtiva sexuella möten i stadens buskar och smutsiga
halvprostitution. Varför du är förförd av den ekonomiska mannen och hur det förstör ditt liv
och världsekonomin).
Under en trettioårsperiod fastgjordes flera avskyvärda brott på en man som nu verkar
osannolikt att ha haft något att göra med någon av dem. Om klasskampen, globaliseringen och
framstegstanken (Arbetsklassens återkomst. Institutionerna är avsedda att skydda individen,
inte utsätta honom för onödigt lidande. De saker som berättas i den här historien fortsätter att
hända idag, de händer hela tiden. Jag drogs bort av denna dristiga, överväldigande, barocka
och ibland humoristiska roman om skapandet av konst och önskan om skönhet. Istället
behandlas vi på underbara beskrivningar av Lappland och i synnerhet det stora snötäckta
landskapet, den bittande kyla och de växlande vindarna (Lapps kan av lukten säga vilken snö
som kan falla), renskörd och slakt som farorna med att resa i ett sådant oskötligt landskap.
Hon spelar med det här och nu, kontrasterar det med vår kunskap om historia och litteratur.
Hans poesi utförs ibland mer som ett experiment, där resultatet inte nödvändigtvis är lika
viktigt som byggandet av själva arbetet. Om klasskampen, globaliseringen och
framstegstanken. Den lokala traditionen med grov rättvisa gentemot det etablerade

rättssystemet är en annan hård konflikt: hon är ju en åklagare. I en strävan efter något som han
inte har något namn på, klättrar han upp på taket på lägenhetsblocket för att undersöka himlen
och fåglarna.
Här är vissa länder värda mer än andra, och det uppenbara uttalandet att 100 svenska kronor är
mindre än 100 brittiska pund börjar betyda något annat än enbart ekonomisk skillnad. När
Domenico lämnar honom har Handel en nervös sammanbrott och en stroke strax efteråt. Med
tanke på en dysfunktionell värld tar de omsorg att tala försiktigt med varandra. Vi följer
Handel från Halle i Tyskland, där han föddes i en icke-musikalisk familj, till Italien. Spelet
med ljus och skugga, zoombilder och andra experiment leder honom att reflektera över
skillnaden mellan den verkliga världen och den som fångas av hans lins. Idén att sätta ett
dagligt föremål i ett galleri och kalla det konst eftersom konstnären bestämmer att det i ett nytt
sammanhang blir konst, är ibland exakt vad Nilsson gör. Även om det bygger på de få kända
fakta om Händels liv, är romanen en fantasi snarare än en romantiserad biografi. Deras
förhållande är fastslagna i en dikta om träanemoner.

