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En tør hvid årstid André Brink Hent PDF "En tør hvid årstid" fortæller om en sort aktivists død i en
fængselscelle og den indvirkning, som tragedien har på en hvid sydafrikansk forfatter, der på grund af sin

vrede over systemets brutalitet og uretfærdighed må forlade sine hvide landsmænd for at kæmpe for de sortes
sag – uden at de sorte af den grund vil have med ham at gøre.

¨"En fantastisk god roman, der fungerer både som fiktion og dokumentation. Man læser den stakåndet,
overvældet, forfærdet – og dybt grebet, for den rammer én som en knytnæve. Lige midt i samvittigheden."

– Weekendavisen

"Det mindste man kan gøre er at læse André Brink, der ikke uden grund ofte nævnes blandt kandidaterne til
Nobelprisen. Det er en uafrystelig stærk og intens roman, skrevet så smerteligt smukt i én medrivende strøm."

– Frederiksborg Amts Avis

Den sydafrikanske forfatter André Brink (1935-2015) skrev både på afrikaans og på engelsk og var ved siden
af sit forfattervirke professor på University of Cape Town. I 1960‘erne var han en af de ledende figurer i den
afrikaans litterære bevægelse Die Sestigers. André Brinks bøger var kontroversielle, og hans roman "Kennis

van die aand" fra 1973 var den første bog, der blev forbudt af den sydafrikanske regering.
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¨"En fantastisk god roman, der fungerer både som fiktion og
dokumentation. Man læser den stakåndet, overvældet, forfærdet – og

dybt grebet, for den rammer én som en knytnæve. Lige midt i
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"Det mindste man kan gøre er at læse André Brink, der ikke uden
grund ofte nævnes blandt kandidaterne til Nobelprisen. Det er en
uafrystelig stærk og intens roman, skrevet så smerteligt smukt i én

medrivende strøm."

– Frederiksborg Amts Avis



Den sydafrikanske forfatter André Brink (1935-2015) skrev både på
afrikaans og på engelsk og var ved siden af sit forfattervirke

professor på University of Cape Town. I 1960‘erne var han en af de
ledende figurer i den afrikaans litterære bevægelse Die Sestigers.

André Brinks bøger var kontroversielle, og hans roman "Kennis van
die aand" fra 1973 var den første bog, der blev forbudt af den

sydafrikanske regering.
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