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Olavs drømme Jon Fosse Hent PDF Olavs drømme er en drømmelignende, urovækkende og klaustrofobisk
fortælling som mest af alt minder om en bibelsk lignelse. Det er en lysende skildring af kærligheden mellem
to unge mennesker og en historie om et uopklaret mord. I Andvake tager Alida og Asle til Björgvin for at
finde arbejde og et sted at bo. Alida er gravid og føder et barn. I Olavs drømme forlader de byen, men Asle,
som nu kalder sig Olav, rejser tilbage til Björgvin for at købe en gave til Alida, som nu kalder sig Åsta. Men

det går ikke som han havde tænkt sig.

”Det er intens og feberagtig litteratur som gradvis afslører den skæbne som venter den der ofrer sin
samvittighed for kærligheden.” – Aftenposten

“Fantastisk, lille roman om at ville det gode og om at være magtesløs. (-) Der er en understrømmende
stemning af regulær gyserfilm tilsat et stænk eventyr af den grusomme, Grimm´ske slags. Det er ét langt

åndedrag, (punktummer går man forgæves efter her), og det hele er næsten ikke til at bære. Og alligevel bærer
man det jo – for Fosse forener det sørgelige og skønne i denne notorisk nordiske noir.” Litteratursiden

“Olavs drømme er en lille roman med et kolossalt indre rum.” Berlingske 5 stjerner

”En ting er at kunne skrive som en ildebrand, der løber fra træhus til træhus i Bergen. Noget andet er at
mestre det, at flette tilværelsens tungeste spørgsmål ind i sine bittesmå fortællinger uden at det går ud over
enkeltheden. Fosse kan, og det var helt rigtigt at give Nordisk Råds Litteraturpris til TRILOGIEN. Små

punktumløse bøger om en fjern fortid er næppe det letteste at sælge. Men Fosse er ikke for de få og indviede.
Han skriver smukke, stille dramaer om kærlighed og retfærdighed. OLAVS DRØMME er en feberdrøm, man

ikke kan vågne fra igen.” LitteraturNu
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