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Poeternes hustruer David Park Hent PDF ”Ualmindeligt fremragende” Mikkel Bruun Zangenberg,

Weekendavisen * * * * * Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten Ny storroman fra nordirske David Park: Tre
lande, tre tidsperioder, tre kvinder. De er poeternes hustruer: Catherine, engelske William Blakes hustru;
Nadezjda, russiske Osip Mandelsjtams hustru; Lydia, en fiktiv nutidig irsk lyrikers hustru. De er muserne,

elskerinderne, konerne. Digternes inspirationskilder og medhjælpere. Fanget mellem kunsten og dagligdagen,
mellem at ofre og blive ofret. Tag med 200 år tilbage i tiden til et London, der mente, Blake var en galning;
til sovjettiden hvor Mandelsjtams hustru måtte memorere digtene fordi regimet brændte Mandelsjtams digte;
til en nutidig nordirsk kystby med dårlig mobildækning og mildest talt blandede minder. David Park bor i

Nordirland og har vundet en lang række priser for sit forfatterskab blandt andre Major Individual Artist Award
fra The Arts Council of Northern Ireland og for sit bidrag til irsk litteratur har han modtaget American Ireland

Funds Literary Award. På dansk er tidligere udkommet Hun som sluger solen (2016) og
Sandhedskommissæren (2014).
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en fiktiv nutidig irsk lyrikers hustru. De er muserne, elskerinderne,
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mellem kunsten og dagligdagen, mellem at ofre og blive ofret. Tag
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