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En isbjørns erindringer Yoko Tawada Hent PDF Tre generationer af snehvide migrant-isbjørne kommer til
orde i Yoko Tawadas underfundige roman: Mormoderen er cirkusartist i Moskva, skriver så sin selvbiografi
som bliver en kæmpe succes. Men den er en torn i øjet på regimet, og hun må drage i eksil i Vesttyskland og
derfra videre til det dejligt svale Canada. Hendes datter, Tosca, bliver balletdanser, men går til cirkus da hun

ikke får sin drømmerolle i Svanesøen. Og så er der Knut som forstødes af sin mor og opfostres af en
dyrepasser i Berlin Zoo. Som lille nuttet babybjørn bader han i fotografernes blitzlys og er, i nogle få
glitrende barndomsår, hele Tysklands mediedarling. "En isbjørns erindringer" er en sprogligt virtuos og
charmerende roman, på én gang en underholdende komedie og en skarpsindig refleksion over det at være

anderledes, over kunst og kærlighed.

 

Tre generationer af snehvide migrant-isbjørne kommer til orde i
Yoko Tawadas underfundige roman: Mormoderen er cirkusartist i
Moskva, skriver så sin selvbiografi som bliver en kæmpe succes.
Men den er en torn i øjet på regimet, og hun må drage i eksil i

Vesttyskland og derfra videre til det dejligt svale Canada. Hendes
datter, Tosca, bliver balletdanser, men går til cirkus da hun ikke får
sin drømmerolle i Svanesøen. Og så er der Knut som forstødes af sin
mor og opfostres af en dyrepasser i Berlin Zoo. Som lille nuttet
babybjørn bader han i fotografernes blitzlys og er, i nogle få

glitrende barndomsår, hele Tysklands mediedarling. "En isbjørns
erindringer" er en sprogligt virtuos og charmerende roman, på én
gang en underholdende komedie og en skarpsindig refleksion over

det at være anderledes, over kunst og kærlighed.
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