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Parallelle historier 2 P\u00e9ter N\u00e1das Hent PDF Andet bind i ungarske Péter Nádas hovedværk,

Parallelle historier, der nu endelig kan læses i dansk oversættelse. Parallelle historier er et fascinerende og
provokerende romanværk og et panorama over Europas kultur og krise. Centralt i værket står tre mænd: Hans
von Wolkenstein, hvis tyske mor har forbindelser til nazisterne; Ágost Lippay Lehr, hvis indflydelsesrige far
har tjent Ungarns forskellige politiske regimer gennem årtier, og András Rott. Da vi møder dem i 1961, et
afgørende tidpunkt i efterkrigstidens historie, er de venner og bor i Budapest. Gennem deres detaljerede og
dramatiske beretninger, der også giver plads til deres venners, familiemedlemmers og elskeres liv og tanker,
føres læseren fra Berlin og Moskva til Schweiz og Holland, fra Middelhavet i syd til Nordsøen i nord, og
selvfølgelig tværs gennem Ungarn. Men romanen springer også frem og tilbage i tid: murens fald i 1989,
Berlin i de første år efter nazisternes magtovertagelse, tyskernes besættelse af Ungarn i 1944, opstanden i
Ungarn i 1956. Péter Nádas er blevet sammenlignet med litteraturhistoriens helt store sværvægtere som

Thomas Mann, Robert Musil, Leo Tolstoj og Marcel Proust, og romansuitens smukke og sensuelle sprog og
filosofiske dybde befæster yderligere Nádas position som en af vor tids allerstørste fortællere og som

selvskreven kandidat til Nobelprisen. ”Et nyt europæisk hovedværk.” - Information
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