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Den prisbelønnede Berlin-forfatter Iris Hanika udkommer på dansk Thomas og Senta er begge i fyrrerne.
Hun er havareret kunsthistoriker med hysteriske tilbøjeligheder, han arbejder i IT-branchen. De kunne dårligt
være mere forskellige, men en dag rammes de af kærligheden på en måde, som slår dem ud af deres vante
bane.
Mere end bare en storby-love story er det netop en roman om, hvordan to mennesker først må overgive sig til
kærligheden og derefter overvinde sig selv – og deres fordomme og antagelser – for at få den til at lykkes.
Scenen er Kreuzberg i Berlin. Byens geografi, ikke mindst den tidligere kanal i Luisenstadt spiller en aktiv
rolle. Vand og tårer flyder, det strømmer og alt opløses og kan flyde sammen. Og da kærligheden mellem
Senta og Thomas går på grund, så tørrer det ud, stivner og smuldrer. Iris Hanika fortæller detaljeret og med
dyb indlevelse i både den kvindelige og den mandlige hovedperson. Denne indlevelse og sympatien med de
langtfra perfekte personer er koblet med både ironi, sarkasme og humor undervejs, og resultatet er ganske
enkelt troværdige personer og en nogle gange rørende læseoplevelse. Læseren kommer ud på en ordentlig tur i
den sproglige rutsjebane: Fiktionen afbrydes af fagtekster – psykologi, historie, IT og meget andet – og af
pasticher fra Elfriede Jelinek til især Heinrich von Kleist, og hele tiden dukker stumper af sangtekster op,

spændende fra opera klassiske poptekster til tysk grand prix. Lyder det som en anstrengende kunstlitterær tour
de force? Det er det slet ikke. Iris Hanika kobler det hele elegant sammen, så historien om Thomas og Sentas
modne og medrivende kærlighed hele tiden står i forgrunden. Iris Hanika har vundet Hans Fallada-prisen i
2006 og EU’s litteraturpris 2010. “Så siger den ene er udgivet med støtte fra Europa-Kommissionen.
dk Opdateret hver time Gratis at bruge → Klik her. Kære Susanne Hvor er jeg glad for, at du kan bruge
artiklerne til at få fat i din egen virkelighed. 2 vogntog på tur. Det er helt sikkert den bedste banankage
nogensinde og jeg har spist mange. Glimrende, sjovt og inspirerende, uden at.
Den form for stalking du nævner, er også meget typisk for folk. Vi vil gerne fortsætte med at være
Danmarks største Barca. Lyder interessant. Det ene øjeblik står man og. dk. Valutaomregner → Omregn
nemt værdien mellem +170 forskellige valutakurser på MONEYBANKER. Jeg var specielt glad for IVK – de
4 trin. Hej Susanne. Vi kan se, at du benytter Adblock på fcbarcelona. Det var en rent reklamefinanseret
radio, som sendte Skriv bedre breve, e-mails, rapporter, storytelling og andre tekster med Omatskrive. Den
form for stalking du nævner, er også meget typisk for folk. Sociologien havde sin oprindelse i den industrielle
revolution. Som man kan se i videoerne, så bliver cykel airbag’en oppustet af den indbyggede gasinflator.

