Det er nok ingen av barndommens
dager som var så rike som dem vi
tilbragte med en favorittbok.

Leselykke

Marcel Proust

Sin fars datter
LI NN ULLMANN S S I S TE RO MA N er en
helt spesiell leseropplevelse. Men så var også
hennes oppvekst helt spesiell. Det er denne,
og forholdet til faren Ingmar Bergman og
moren Liv Ullmann, hun forteller om.
«De urolige» er altså en selvbiografisk roman.
Men er alt som står her sant? Ullmann selv
tviler. Hva vi husker fra barndomsårene er
selektivt. Likevel, dette er en fascinerende
historie om en jente som vokste opp med to
verdenskjente foreldre, som tidvis oppførte
seg mer som barn enn voksne.
Det er vondt å lese om en jente som bor i et
hus utenfor New York med to barnepiker, mens
mor bor i en leilighet på Manhattan. En jente
som får panikkangst når mor er på jobbreise,
og ikke ringer hjem som avtalt. En jente som
ser sin far sjelden, og oftest på hans premisser.
Hver sommer tilbringer hun i huset hans på
Fårö, barndomsparadiset beskrives glitrende.
Det er også her far og datter sitter våren
2007 og samtaler om hans liv. De skal skrive
en bok sammen, men helsen og hukommelsen hans er skrantende, og de rekker ikke å bli
ferdige før han dør samme sommer.
Dette et raust portrett av to foreldre som nok
ikke alltid var lette å forholde seg til. Det er tøft
gjort, og må ha kostet mye. Resultatet er en
enestående god roman.
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«De urolige»
av Linn Ullmann
(Oktober, 379 kr).
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«The versions of us»

«Alltid på en søndag»

AV LAURA BARNETT, W&N,

AV EDWARD KELSEY MOORE, CAPPELEN DAMM,

«Sånn mister du henne/
Synk»

79 KR

149 KR

AV JUNOT DÍAZ, CAPPELEN DAMM, 149 KR

Eva og Jim er 19 år da deres veier krysses første
gang i 1958. Hun kommer
syklende mot ham, og må
svinge unna for å ikke treffe en
hund. Deretter blir vi presentert for tre versjoner av hva
som skjer, og hvordan dette
får betydning for livene til de
to. Debutroman som har fått
gode kritikker.

Feelgood-roman om tre venninner som møttes
på barneskolen på 60-tallet.
Alle er blitt boende i Indiana,
og selv 40 år senere har de
alltid mye å prate om når de
møtes. Vi blir med på samtalene, og får høre om hva slags
lykke og tragedie, kjærlighet
og svik, flaks og uflaks livet
har bydd damene.

Dobbeltpocket med dominikanskfødte Díaz‘ to
mest populære novellesamlinger, «Sånn mister du
henne» og «Synk». Førstnevnte handler om skjørtejegeren Yuniors kjærlighetsliv.
I sistnevnte er Yunior en
tenåring som nettopp har
kommet til USA fra Den
dominikanske republikk.
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