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DAGEN I ØVRIGT

Langvarig lykke er en grundlæggende tilfredshed med livet og uafhængighed af øjeblikkets omstændigheder.
Det er den form for lykke, man forsøger at kvantificere i internationale lykkemålinger.
Meik Wiking, Institut for Lykkeforskning, om de målinger, der igen har udnævnt danskerne som verdens lykkeligste, til k.dk

NYT FRA BIBLIOTEKET
Forfriskende, sarkastisk
og tankevækkende roman
om identitet i en globaliseret
verden.

[ Hassan Preisler: Brun mands
byrde. Lindhardt og Ringhof.
Birte Røn

[ Caryl Feréy: Mapuche. Labyrint

Mistet stemmen

Dorthe Buur Pedersen.

SANGER: Amerikanske
Linda Ronstadt vil aldrig
synge igen. På grund af
parkinsons sygdom har
den 67-årige Grammy-vinder med over 100 millioner
solgte album mistet sangstemmen. Og i et nyt interview fortæller Ronstadt, at
hun nu også har brug for
hjælp til tandbørstning og
hårvask.
»Jeg føler mig som en
stor, besværlig baby, siger
Linda Ronstadt.

FORTÆLLER: Den tidligere spindoktor Peter Arnfeldt, der er sigtet for at
have lækket fortrolige informationer til pressen om
Helle Thorning-Schmidts
skattesag, springer ud
som foredragsholder hos
ArtPeople.
De to foredrag, som
Arnfeldt holder, hedder:
»Offentlig ledelse på kanten - kant på offentlig« og
»Top-spin - rådgivning på
kanten«.
»Mange offentligt ansatte oplever, at der er et stigende pres på dem fra politikeres og mediernes side.
De vil gerne vide, hvordan man skal forholde sig
i sådanne situationer, og
det har jeg jo lidt erfaring
med,« fortæller han.

præsentant fra kommunen
kommer på besøg i cirkus og
undrer sig over pigernes arbejdstider og manglende skolegang. Petreas far har ikke
købt skolebøger, selv om han
har lovet at undervise Petrea. Han er temmelig kikset og ikke særlig ansvarlig.
Hvor imod Petrea er en sej,
charmerende og selvstændig
pige, der selv må klare skærene. Hun drager omsorg for
Lonnie og derfor snyder hun
kommunens repræsentant.
Men det virker som den bedste løsning og vi må håbe at
hendes far får gang i undervisningen. Letlæst bog for
9-12-årige piger.

Betty vil også med
Mapuche

Spindoktor som
foredragsholder

beskrivelse af død og lemlæstelse, men meget spændende.
Den franske forfatter Caryl Feréy har sat sig grundig
ind i Argentinas grumme
fortid og trækker på sin store viden om landet.

Brun mands byrde
ROMAN: Hassan Preisler debuterer med »Brun mands
byrde«, som er en satirisk og
selvbiografisk roman om at
være »brun dansker«. Titel
og omslag er henholdsvis en
vittig hilsen til Rudyard Kiplings berømte/berygtede digt
»Den hvide mands byrde« og
til Helen Bannermans politisk ukorrekte klassiker »Lille sorte Sambo«.
Preisler skriver i et forfriskende og ordrigt sprog,
hvor klicheer og citater indgår i nye og anderledes sammenhænge.
Romanens fortæller og hovedperson Hassan er halv
dansker og halv pakistaner.
Han skriver skiftevis om den
danske og pakistanske del af
familien og liner et kæmpe

stamtræ af farverige personligheder op lige fra den pakistanske farmor Farkhanda
til danske morfar Mogens.
Hudløs ærlig beskriver
Hassan sine forsøg på at tilpasse sig. »Og jeg er en kamæleon, og jeg kan være,
hvem du vil have, jeg skal
være« skriver han i sin indledning med et citat fra Leonard Cohens »I am your
man«.
Som omstillingsvillig og
forandringsparat »brun dansker« deltager Hassan i et
væld af velmenende konferencer om integration indtil han en dag opdager, at det
hele ikke giver mening. Han
bryder op, forlader sin Bodil
og begiver sig ud på en opdagelsesrejse for at finde sin
egen plads og sin egen identitet.

ROMAN: Rubén Calderón er
detektiv i Buerno Aires. Han
har siddet i fængsel som politisk fange, under diktaturet
i 1970’erne. Noget han aldrig
har glemt eller tilgivet.
Nu arbejder han for, bedstemødrene på Plaza de
Mayo, som nu i tredive år
har krævet retfærdighed for
deres forsvundne børn og
deres bortadopterede børnebørn.
Jana er en ung Mapucheindianer som kom til Buerno Aires for at studere
kunst. Men statsbankerotten
i 2001 drev hende ud i prostitution for at klare sig igennem studierne.
Nu arbejder hun som billedhugger. Da hendes gamle
ven transvestitten Miguels
veninde findes myrdet, krydser hun vej med Rubén, da
hun håber han vil påtage sig
sagen.
Rubén arbejder allerede
på en anden sag om mordet
på datteren af en indflydelsesrig forretningsmand med
forbindelser tilbage til diktaturet. Bogen er ikke for sarte sjæle, den er barsk i sin

BØRN&UNGE: Super god ny
billedbog om Betty, der igen
charmerer med sin vilje og
egenrådighed. Far og mor
skal til fest. Det er en voksenfest og derfor må Betty
ikke komme med. Hun er
sur, skuffet og ked af det
men heldigvis kan barnepigen Esmeralda stable en
sjov børnefest på benene i
stedet. Dejlig bog for små måske især piger - og deres
voksne. Dejlig mix af Alberte Windings tekst og Rasmus
Bregnhøjs illustrationer. Dette er 5. bog om Betty.
[ Alberte Winding: Betty vil
også med. Gyldendal, 2013

Petrea og
kommuneheksen
BØRN&UNGE: Petrea bor
sammen med sin flippede far
i et omrejsende tivoli. Hun
er mest sammen med de andre unge og arbejder i pølseboden. Faderen er meget
ivrig efter at få lært at blive
en dygtig klovn frem for at
sørge for at være lærer for
Petrea og den jævnaldrende
pige Lonnie i cirkus. En re-

[ Mette Finderup: Petrea og
kommuneheksen. Alinea, 2013
Marianne Merrild

De mest populære
1. Khaled Hosseini:
Og bjergene gav genlyd
2. Jane Aamund:
Naboens søn
3. Julie Hastrup:
Portræt af døden
4. Elsebeth Egholm:
Eget ansvar
5. Patricia Harman:
Jordemoderen fra Hope River
6. Mari Jungstedt:
Den farlige leg
7. Lucinda Riley:
Pigen på klippen
8. Michael Katz Krefeld:
Afsporet
9. Anne B. Ragde:
Jeg skal gøre dig så lykkelig

!"#$"$%&'%"%' "($#%' )$"*(%+%, -".%-/0
!a"#$"% A&i' () * + 'ck $r $" s%i&,-&. () /ra.i'/.$r sa0 %i.i#% $r
$" .'ck %i&iPh'"$ i"%$#r$r$% p1 %'pp$" (2irk$r %i&iPh'"$ 33434S)/
('r $ks%ra #'. &y.#$"#i2$&s$ $r kabi"$%%$% &a2$% i %r5 /.$r k'0 0 $r i

, -".%.//%+%

%-00%+
+ fragt 49,-

Læs mere og køb på lidtmere.dk/alio

DAGBLADET RINGKØBING-SKJERN

Bagsiden

DAGENS CITAT

