BYENS BØGER

NYHEDER | OMTALE | ANMELDELSER

SKØN BYVANDRING
I DET GAMLE KØBENHAVN

GUD ER LIGE SÅ BARNLIG
SOM ALLE ANDRE VOKSNE

26

BYENS BØGER

NYHEDER  |  OMTALE |  ANMELDELSER

DECEMBER 2017 ÅRGANG 12

SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

SØGER
DU
BØGER?
GAVEIDEER FRA ÅRETS BEDSTE DANSKE
SKØNLITTERÆRE BOGUDGIVELSER
TEKST CAMILLE BLOMST

JULEGAVER Gaven til kvinden med
hjerne, hjerte og meninger er Hanne-Vibeke Holsts over 700 sider spændende,
kloge og afsøgende samtidsroman “Som
Pesten”, der kalder på ikke bare eftertanke om Jordens tilstand, men handling fra folket.
Der er ord nok til både juleferien og
langt ind i januar, og så har man brug for
at se en masse veninder i februar, som
man kan drøfte de store emner med.
Det bliver en bog, som man vil læse
i læsegrupper og snakke om, hvordan
den har rystet og rusket op i læseren.
Gaven til manden, der er svær at begejstre, fordi han synes, at alle forfattere
skriver den samme bog, er “Svækling”
af debutanten Michael Enggaard. Her
er en overraskende, men klassisk roman
med et blændende sprog og fremragende
humor. Fortællingen drives frem med
maskulin fortællemotorolie. Hovedpersonen Frank, der er mekaniker og tidligere bokser, bliver rodet ud i en underholdende bagatel af en småkriminel sag
på grund af hans far. Det fører til sjove
møder, men også et smukt portræt af en
hverdagskvinde, der gør en forskel på
sin egen anarkistiske og kærlige måde
i sit arbejde som gadesygeplejerske på
Vesterbro.
Frank slås med livets vigtige kriser.
Han er så varmt og usentimentalt tegnet, at man med glæde spejler sig i ham
og får empati for den familiehistorie, der
udrulles. Det hele er charmerende og
snurrigt og viser Vesterbro fra en ubeskrevet jordnær vinkel.
Gaven til den inkarnerede københavner, der elsker, at alt foregår lige omkring ham eller hende, er de to gode

krimier “Papa” af Jesper Stein og “Blodmåne” af Katrine Engberg.
I begge plot fungerer København som
aktiv kulisse og drive til handlingen. De
har tilfældigvis begge et godt øje til Botanisk Haves dramatik.
Katrine Engberg har et særligt blik
for anderledes personer og er dygtig til
at kigge dem og deres miljø an. “Blodmåne” kommer hele byen rundt både
hos de unge, rige og smukke, hos de ældre, der leder efter livets sidste mening
og hos de forladte, der skumler omkring
og sukker over samfundet. Det hele bindes sammen af et plot, der bruger radioprogrammet “Mads og Monopolet”
som kerne.
“Papa” tager os med til de nærmeste storbyer Amsterdam og Berlin, og
alle tre destinationer har deres præg og
pudsige personer, der får krimikemien
til at virke. Der er smæk på historien,
og det sidste opgør i Botanisk Have er
ægte action.
Gaven til den sure tante eller den
søde konfirmand. Her kan anbefales at
købe Hella Joofs “Båven om Gud”. Den
har de dejligste historier og vidunderlige illustrationer. Sammen har tegneren Anna Jacobina Jacobsen og Hella Joof
givet et nyt og fjollet, men også hverdagskærligt bud på, hvem Gud er, hvad
de laver i himmelen og hvordan man
i vores tid kan fortolke Biblen, så den
kan bruges til at tænke over livets begyndelse og slutning og alt det vi skal
lære ind i mellem.
Bogen er så alment menneskelig, levende og lattermild, at man kan læse
den op for børn, hinanden, ældre eller
konfirmanden, der på grund af bumser

og mobilfnidder på hjernen, ikke gider
at kæmpe sig igennem den tunge udgave
af det, der skal siges ja til, når foråret
kommer.
Gaven til den velinformerede og
samfundskritiske bogelsker er Sissel-Jo
Gazans tykke, politiske, debatterende,
informative og nytænkende roman
“Blækhat”. Romanen skal ikke bare sluges, den skal nydes.
Gennem bogen, der starter i 80’erne,
bliver der fortalt skæve, skarpe, virkelighedsnære historier om samtiden, venskaber, kunst og kærlighed, med fine
detaljer, som igen er flettet ind i vores
lands historie og hele magien tager en
turbulent tur omkring nutidens Berlin.
Sissel-Jo Gazan sætter med denne fortælleform en ny standard. Hun mixer
flabet spænding, viden, fakta, fiktion,
fantasi og får fornemt serveret samfundets stereotyper, så man mærker det
sammensatte lande gennem flere tidsaldre og reflekterer over, hvor forskellig verden ser ud afhængig af, hvem der
oplever det.
Gazan husker og researcher godt, så
der er vildskab og nærvær i hendes fordøjede bud på den nære fortid, hvor livet
blev levet alternativt.
Fortælleren, den store pige Rosa, er
observerende og skarp. Hun tør godt
sige, at det var en underlig tid. Men
hun får det bedste ud af de besynderlige personer, der opdrager hende, påvirker hende, oplever hende og fascineres af hende. Det handler om kærlighed
til sin by, sine veninder, sin familie, sit
land og at finde fred med det underlige
begreb familie.
cb@kbhavis.dk
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FERM THRILLER FORKLÆDT

SOM NØGLEROMAN
TEKST JANNIK LUNN

Manfred Christiansen,
der tidligere både har skrevet romaner og noveller, lader to journalister
mødes i starten af sin thriller De indviede. Kristian Meyer, der er bogens
jeg-fortæller og hans ven og kollega Esben Burg redigerer en en-sides politisk
sektion på en formiddagsavis. Esben
Burg har fået den idé at skrive en afslørende nøgleroman Magtens frugt,
som han beder Kristian læse første
kapitel af. Den skal handle om én af
de mest magtfulde mænd i Danmark,
Svend Vendell, der kunne minde om
en kloning imellem en yngre Mærsk
McKinley Møller og en Lars Seier Christensen. Kristian er mere til en afslørende artikel, og han beder Esben om
at skaffe mere bevismateriale, men dagen efter bliver Esben, da han cykler
ved Søerne ramt af en flugtbilist, og
hårdt såret bliver han lagt i koma.

har støttet regeringen, men nu bliver
det ret anonyme medlem af Folketinget Rune Hjort blevet beordret til at
forlade partiet for at blive løsgænger
og derved vælte samme regering, hvilket desuden betyder, at Hjort, der har
levet af at sælge futures, hurtigt bliver ruineret. Hvad der ellers sker af
rævekager, må læseren selv rede ud,
men spændende er det lige til de sidste
sider. Der er ingen tvivl om, at Manfred Christensen har moret sig med
at skrive en slags nøgleroman, hvor
mange navne er ret let genkendelige
fx Johannes B. Olufsen, Andreas Emanuelsen og ikke mindst Socialpartiets
formand Frederikke Madsen. Plottet
er meget godt fundet på, og hele det
politiske cirkus er fint skildret, men
det er så det.

ANMELDELSE

Informanten

Så bliver Kristian kontaktet af Esbens
informant, Jonas Husse, som mødes
med Kristian, som han overdrager
et usb-stik. Samme dag bliver Husse
kørt ned og dræbt på Rådhuspladsen
i København. De to politifolk, der er
sat på sagen, mener at Jonas Husse
skulle inddrive en narkogæld fra Esben Burg, men Kristian ved, at Esben
aldrig har været narkoman. Kristian
skal både levere artikler til bladet. Den
ansvarshavende, Mads Poulsen, som
udelukkende kaldes Chef, sætter Kristian på forskellige opgaver, men som
den graverjournalist, han er, begynder

han dykke ned i den historie, som Esben Burg var begyndt på, og pludselig
er han tæt på at sætte sit eget liv på
spil. Esben Burg har hele tiden været
overbevist om, at det er Vendell, som

styrer dansk politik bag kulisserne,
men nu er det sønnen Ingolf Vendell,
der trækker i trådene fra sin private ø
i Det Caribiske Hav, og han er frontfigur for Den Frie Koalition, der hidtil

Manfred Christensen
De indviede
229 sider, Egolibris

KØBENHAVNERSVÆKLING

SOLGT TIL ANDRE LANDE
TEKST CAMILLE BLOMST

Debutanten Michael Enggaard fik, med sin Københavnerroman “Svækling” for et par måneder
siden, en enig anmelderfloks klare ros
for en charmerende og super velskrevet roman. Bogen er allerede solgt til
oversættelse og udgivelse i både Sverige og Frankrig, og Politikens Forlag, der var så heldige at få Michael
Enggaard i deres stald, har hele tiden
forhandlinger med flere lande, der
synes, at den humor og varme som
SUCCES

bogen har, er værd at præsentere for
deres hjemmepublikum.
“Jeg kan ikke sige så meget om de
andre lande endnu, men det er ikke
i nærheden af vores sprogområde”,
svarer Michael Enggaard kritisk, når
man prøver at lokke flere lande ud
af ham.
Forhandler om filmatisering

Til gengæld er det ikke hemmeligt, at flere har budt ind på at lave

“Svækling”, der er super filmisk skrevet, som spillefilm.
“Vi har holdt møde med Erik Clausen og hans datter, og det ville være
en ære, hvis han skabte min bog om
til en film”, smiler Michael Enggaard.
Indtil videre er bogen en af de
mest oplagte læsejulegaver, fordi den
kan læses både af kvinder og mænd,
folk, der kan lide spænding og dem,
der elsker storbyromantik.
cb@kbhavis.dk
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SKØN BYVANDRING
I DET GAMLE KØBENHAVN
TEKST JANNIK LUNN

Byhistorikeren Allan
Mylius Thomsen har skrevet en dybt
fascinerende bog om København –
Byen der forsvandt, der er baseret på
ikke mindre end 692 farvebilleder,
som Leif Ziegler tog med sit Rolleiflex
6x6 cm kamera i perioden fra 1961
til 1972 af gader, gårde og spændende
miljøer, lige inden nedrivningen af de
pågældende bygninger.

ANMELDELSE

Tilfældighed

Ved et tilfælde mødte Allan Mylius
Thomsen ved en af sine mange byvandringer Leif Ziegler, og det blev
indledningen til det samarbejde, der
nu har resulteret i denne bog. Bogen
er bygget op på den måde, at der er
kapitler om hvert kvarter, Middelal-

der-København, Christianshavn med
Bådsmandsstrædes Kaserne, Holmen
og Refshaleøen, Ny København, Nørrebro, Vesterbro og Østerbro, Amagerbro, Sundbyerne, Islands Brygge og
Nokken, Frederiksberg, Valby, Kongens Enghave og Vigerslev, Nordvest,
Utterslev, Brønshøj og Bispebjerg. Det
hele er krydret med Allans mange
anekdoter, hvor man fx får at vide,
hvordan værtshuset Bondestuen på
Nytorv ændrede navn til Den ny Bondestue, men på grund af sit ry som
tilholdssted for alfonser i folkemunde
kom til at hedde Bondefangerstuen.
Rundt i København

I kapitlet om Frederiksberg er der et
billede af Frederiksberg Vatfabrik, der

blev til De Forenede Vatfabrikker med
beliggenhed på Nordre Fasanvej, og
hvor der i dag er bygget moderne boliger. Mange har sikkert undret sig
over navnet Sjælør, men her var i sin
til Kalvebodløbet, hvor de mange sæler lå og solede sig på de store sten,
og hvor der indtil 1776 var kgl. Privilegeret sæljagt. Den ene af stenene
ligger i dag i Valbyparken. Sådan kan
man blive ved med de mange pudsige
anekdoter, og så kan man samtidig
nyde de mange skønne farvefotografier. Byen der forsvandt er en dejlig tur
på Memory Lane gennem det gamle
København.
jl@kbhavis.dk

Allan Mylius Thomsen og Leif Ziegler
Byen der forsvandt - København og
Frederiksberg i farver 1961-1972
480 sider, Løfbergs

DECEMBER 2017 ÅRGANG 12

KBH K

29

FORRYGENDE ARKTIC NOIR

MED BAGGRUND I ET VIRKELIGT DRAMA
TEKST JANNIK LUNN

Det grønlandske forlag
Milik, der tidligere med stor succes
har udgivet et par såkaldte Arktic
Noir af Nina von Staffeldt, her desuden udsendt én i samme genre af
Hans Jakob Helms, der er født i Østgrønland. Den hedder De dødes fjord,
og her begynder handlingen med, at
en grønlandsk mand Masaana Kivioq
bliver knivdræbt i Nairobi i Kenya.
ANMELDELSE

Sendt til Kenya

Romanens hovedperson, den nyansatte fuldmægtig i det danske udenrigsministerium, Oskar Sonne bliver
sendt til Kenya for at hente kisten
hjem i god behold til Grønland, hvor
den dræbtes far er borgmester. Men
det viser sig hurtigt, at mordsagen
ikke er så banal, som man først troede. En afrikaner blev anholdt for det,

man troede var et røverisk overfald.
Den danske efterretningstjeneste bliver via MI5 i England og CIA i USA
draget ind i sagen, da det viser sig, at
Masaana var i gang med en række undersøgelser omkring noget, der fandt
sted på Thulebasen i 1962. Kort forinden sin død havde Masaana været i
England for at finde frem til sandheden om et skib, Søkongen, der sejlede
med en hemmelig last i netop 1962 til
Ilulissat i Grønland, men alt omkring
den sejlads er mørklagt. Da Oskar bliver kontaktet af Masaanas bror Sakka,
begynder han selv at grave efter sandheden, og snart er han en del af et
internationalt komplot, hvor menneskeliv ikke betyder så meget. Søkongen
var i 1962 blevet beordret hen til De
dødes fjord med sin last, og meget tyder på, at det havde noget at gøre med

det tophemmelige projekt Iceworm. I
Danmark har Oskar kontakt med en
embedsmand i Udenrigsministeriet,
Henning Svenningsen, der åbenbart
kender en hel del til den gamle sag,
men han har ikke kunnet offentliggøre sin viden, da man havde en slags
klemme på ham.
Tæt på sandheden

Med hjælp fra en smuk ung kvinde
kommer Oskar tæt på sandheden,
men først efter nogle dramatiske hændelser, som er tæt på at koste ham livet, kan han føre sig frem som international whistleblower, og historien er
ulidelig spændende indtil det sidste
punktum. Filmrettighederne er allerede solgt til ASA Film, men læs allerede nu den forrygende pageturner.
jl@kbhavis.dk

Hans Jakob Helms
De dødes fjord
266 sider, Milik Publishing

Vi designer selv vores håndlavede stel
og fremstiller kun få af hver.
Vi gør os stor umage med at måle dine
øjne og ﬁnde den bedste løsning til dig.
Omhu og fornuftige priser kan godt
forenes. Derfor kommer vores kunder
altid igen.
Stel inkl. standard styrke kr. 745,2 enkeltstyrke glas kr. 1400,2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses · Møntergade 5 · 1116 København K · Tlf. 33 11 66 76
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HISTORISK KÆRLIGHEDSROMAN

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Elisabeth Gyldenstjerne har den
store hovedrolle i Maria Hellebergs store historiske roman Stormene, der foregår fra begyndelsen
af 1500-tallet og frem til midten af samme århundrede. Og i romanens store birolle møder læseren Børglum-biskoppen Stygge Krumpen, som forfatteren Thit Jensen udødeliggjorde i sin roman
af samme navn. I andre roller møder man historiske personer som kongerne Christian den Anden, Frederik den Første og Christian den Tredje,
mens fx Mor Sigbrit, Hans Tausen, en del andre
biskopper, marsker og lensmænd og ikke mindst
Skipper Klement og hans bondehær.
Romanen begynder i 1515, hvor den 15-årige
Elsebe Gyldenstjerne af sin mors familie Rosenkrantzerne, der havde påtaget sig ansvaret for den
forældreløse søskendeflok, bliver bortgiftet til den
lille fede 55-årige, fordrukne Bonde Due, der havde
arvet herregården Torp i Thy, som han var i gang
med at formøble, efter at næsten alt af værdi var
bortsolgt.

Kortvarig katastrofe

Ægteskabet bliver en kortvarig katastrofe. Elsebe
forbliver jomfru, men den uduelige Bonde Due mishandler sin unge hustru, indtil hun får besøg af
den nye biskop Stygge Krumpen, der kommer for
at indkræve den skat, som Bonde Due naturligvis
ikke er i stand til at betale. Han bliver dybt betaget af den smukke unge Elisabeth, som han nu
kalder hende, og han tager hende med til Børglum,

hvor hun bliver installeret på bispegården. Allerede mens hun var gift med Due, var hun blevet
tilbudt at blive vedsoverske for den forrige biskop,
Niels Stygge, der var morbror til Stygge Krumpen,
men som var blevet afskediget for uduelighed.
Trods sit kyskhedsløfte indleder Stygge Krumpen et kærlighedsforhold til Elsebeth, der dog bevarer sin mødom, men den erotiske opfindsomhed
imellem det elskende par er dog ganske stor, og naturligvis skaber det forargelse både hist og her. Alt
dette sker, imens reformationen er ved at gøre sit
indtog i Danmark, kirkens magt begrænses noget,
da Frederik den Første afløser den afsatte konge,
som bliver interneret på Sønderborg Slot.

benhavns belejring og Skipper Klements hærgen i
bl.a. Aalborg, og som en sidehistorie har romanen
en anden romance imellem en ung munk og en ung
nonne, der flygter fra et kloster, men den historie
må læseren selv opleve.
Vel er Stormene en historisk roman, der meget
aktuelt udkommer i året, som står i Martin Luthers tegn, men det er samtidig en af de smukkeste
kærlighedsromaner, jeg længe har læst. Den kan
varmt anbefales.

Kampen mod biskopvældet

Ved det næste kongevalg efter Frederiks død, gør
Christian den Tredje op med biskopvældet, og
Stygge Krumpen bliver først fængslet i Hald og senere i Sønderborg, hvor Elisabeth overtaler ham
til at underskrive en aftale med kongen, hvorefter
Krumpen i stedet bliver udnævnt til lensmand.
Mens den tidligere biskop har været i fængsel, blev
Elisabeth gift med adelsmanden Erik Mortensen,
og sammen drev de Nørgård, Bælum, i Hellum Herred, hvor deres kvæg blev opfedet hos fæstebønder,
før det sendtes til kvægmarkederne i Ribe. Men
efter Stygge Krumpens frigivelse, genoptager han
og Elisabeth deres skændige samliv til Erik Mortensens store fortrydelse.
Undervejs har man som læser oplevet både Kø-

Maria Helleberg
Stormene
718 sider, Bibelselskabet
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BROBYGGEREN
ÖZLEM CEKIC
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Langt de fleste
politikerbiografier er aldeles
uinteressante og ligegyldige,
men det er absolut ikke tilfældet med Hvorfor hader
han dig, mor? som er skrevet af tidligere folketingsmedlem for SF Özlem Cekic. Bevæggrunden for Cikic
til at skrive sin bog var de
mange racistiske og hadefulde mails og beskeder, som
hun næsten dagligt modtog.

Chikane

Værst var det, når hun blev
chikaneret af en nynazist,
men en dag fik Özlem en
god idé. Hun begyndte at
invitere sig selv til dialogkaffe hos nogle af dem, der
sendte hende de mest modbydelige beskeder. Dels var
det nysgerrighed, der drev
Özlem, og dels var det ønsket om måske at få en fornuftig dialog i gang. Så der-

for talte hun med dem om
frustrationer, frygt og fordomme. Og netop sit eget
had til jøder, tyrkere og danskere var Özlem Cekic ikke
fremmed overfor, så egentlig
var det ikke så svært at få
hul på samtalerne, der oftest
var med ganske almindelige
mennesker – i flere tilfælde
mænd, som inddrog deres
koner eller kærester i samtalerne. Et af de første besøg
var hos Kim, der gerne ville
slå muslimer ihjel, hvis bare
han havde en pistol.
Generalisering

Det viser sig, at mange af
de frustrationer nogle af de
besøgte har om muslimer,
skyldes en slags generalisering om, at sådan er alle, der
bekender sig til den tro, og
nogle er overbeviste om, at
indvandrere er mere kriminelle end resten af befolk-

ningen, hvilket simpelthen
ikke er rigtigt. I flere tilfælde er der tale om udsatte
eksistenser, der bare benytter anledningen til at sparke
nedaf. Og så er det ikke udelukkende indvandrere, som
Özlim Cekic besøger, også
præsten Henrik, der er tilknyttet Indre Mission har et
had til homoseksuelle, som
han oplever som syge individer. På et tidspunkt opsøger
Cekic nogle unge mænd fra
Hizb-ut-Tahrir på Den Røde
Plads på Nørrebro, som har
en dyb foragt for det danske samfund, og hvor et par
stykker i øvrigt er bevæbnede.
Israel og Palæstina

Et par interessante kapitler
skildrer en rejse, som Özlim
tager på til Israel og Palæstina, hvor al samtale er
ophørt, og hvor volden har

taget over. Et helt grotesk
eksempel er, da Cekic forsøger at kontakte en nazistisk
gruppe for at få sat et møde
op, men får det svar: ”Vi mødes ikke med andre racer!”
I begyndelsen af bogen takker Özlim Cekic sine tre
fyrtårne, fotografen Jacob
Holdt, forfatteren Carsten
Jensen og hendes gode ven
overrabbiner Bent Melchior,
og undervejs får man også
indtryk af den utryghed,
Özlims mand føler, når hun
skal ud og møde sine fjender.
Bogen slutter med Brobyggerens ti bud: ”Tal pænt – Ros
den anden – Anerkend følelser – find et fælles udgangspunkt – Se mennesket – Lyt
og søg et fælles sprog – Spis
sammen – Grin sammen –
Bevar håbet og til sidst: Venskab er en vaccine.” Hvorfor
hader han dig, mor? er en
bog, som jeg håber, mange

vil læse og lære noget af, for
så er der da lidt håb endnu!
Bogen er illustreret med enkelte farvefotografier.

Özlem Cekic
Hvorfor hader han dig, mor?
267 sider. Gyldendal

13. marts 2018

ELSK DIN
NÆSTE
SOM DIG
SELV…
En fejring af Dostojevskij på scenen

En enestående aften i det 150 år gamle
Kapel, med oplevelser der vil røre hjertet og løfte
ånden. Mød den forhenværende ærkebiskop af
Canterbury og Dostojevskij ekspert Dr. ROWAN
WILLAMS, skuespiller VIKTOR MELNIKOV og
mange flere.

Køb dine billetter på
WWW.TEATERBILLETTER.DK

K unsten kan røre os som mennesker. Scenekunsten er et spejl – tilgængeligt for alle – hvor vores egen identitet reflekteres. Den byder os at se ind i vore med-

menneskers hemmeligste afkroge og er et kighul ind i det ukendte og mod det bedre. De tre sceniske værker ET LATTERLIGT MENNESKES DRØM,
DEN SAGTMODIGE (KROTKAJA) og EN DRENGS HISTORIE er blevet til klassikere i dansk scenekunst som årtiets mest tankevækkende teateroplevelse.
En trilogi der søger at kaste lys over menneskets eksistens. Dostojevskijs uomgængelige forfatterskab er berømmet for sine dybdeborende, psykologiske portrætter,
der viser menneskets sammensatte væsen på godt og ondt. KAPELLET på den historiske Assistens Kirkegård i København, danner den stedspecifikke ramme
omkring Dostojevskij-forestillingerne. De er skabt til rammen. Her befinder vi os i bogstavelig forstand i grænsefeltet mellem liv og død.
Et oplagt sted at tage fat i de store fortællinger. Dostojevskij på scenen 2013 – 2018.

230x315mm_annonce_Telltojoy.indd 1

22/11/2017 13.28

