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David Lurie må forlate sin professorstilling, og drar ut på landet. Her opplever han Sør-Afrikas tilstand etter
apartheid med nye relasjoner mellom hvite og svarte, og nedyssede, men ikke utraderte konflikter.
Vi møter David Lurie, som foreleser på universitetet, er omkring 50 år, med to skilsmisser bak seg - og hans
eneste datter lever alene på et skrint gårdsbruk et godt stykke fra storbyen. David Lurie legger seg etter alle
studinene, faller derfor i unåde og returnerer hjem til sin datter. Volden er en del av det Sør-Afrikanske
samfunnet, også etter apartheid, og volden kommer til Lucys gård ved tre bøller som skjender henne grovt.
Hun blir gravid og barnet blir det som skal gi David en ny dimensjon i sitt mislykkede liv. Boken er svært
medrivende, - en positiv, fargerik og meget velskrevet roman som ga Coetzee sin andre Booker-pris!!
Inngår i PAN-serien. Oversatt av Aud Greiff

Les utdrag fra bokenAnmeldelser
"...romanen kan forstås som et portrett av det såkalte "nye" Sør-Afrika, efter apartheidregimets fall, samtidig
som den sier mye om hva det i siste instans innebærer å være menneske. Dette er en smertefull bok. Om
personlig og sosial skam og ansvar overfor mennesker og dyr, et portrett av et omkastet samfunn.
Samtidig er dette en vakker, lyrisk, men langt fra sentimental vandring inn i ukjent landskap, skrevet i en
knapp, presis form."
Svein Johs Ottesen, Aftenposten
"Det er så begavet gjort, en form for tankeskarphet, håndverk og disiplin som jeg ofte savner hos norske
forfattere."
Knut Faldbakken, Aftenposten
"J.M. Coetzees Vanære fra det nye Afrika er kanskje årets viktigste roman på norsk." Marta Norheim/NRK P2
"Coetzees mesterstykke er at han makter å formidle disse brutale innsiktene med en slik litterær kraft at vi ikke
får beskyttet oss mot dem på vanlig måte."
Tonje Vold, Vinduet
Les hele anmeldelsen her

Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Trenger du et godt sitat? På Siterte
sitater finner du sitater og ordtak om skam og mer enn 1150 andre emner.
Trenger du et klokt eller morsomt ordtak? På Siterte sitater finner du norske ordtak og mer enn 80 andre
ordtaksamlinger. Hjalmar Johansen 1867 - 1913. Polfarer, sportsmann og offiser. Hyllet som helt sammen
med Nansen på første Framferd, hjemsendt i vanære av Amundsen på den annen. Jeg var «gulljenta» i
familien, men valgte å bryte ut. Jeg ville ikke lenger leve under lydløs, sosial kontroll. Valg, terror, oljeavtaler
og internasjonal uro. 2016 har ikke akkurat vært nyhetsfattig. Krigen i Stillehavet ble hovedsakelig utkjempet
mellom USA og keiserriket Japan. Krigen begynte 2 år senere enn krigsutbruddet i Europa og ble avsluttet
sist. Av Odd Eivind Stensland Innledning. Bibelen lærer oss at Israelsfolkets vandring i ørkenen på vei mot
Kanaans land, kan sammenlignes med en kristens vandring her. Gjennom mange hundre år forsøkte det norske
samfunnet å stanse forbryteres vei til Paradiset. Den besøkende forkynneren brukte verken powerpoint eller
notater. Han hadde gått frem foran talerstolen og sto helt fremme ved kanten på plattformen med en stor.

