
Fred Vargas er en av de
aller største navnene

innenfor moderne kriminallit-
teratur. Hun har solgt over ti
millioner bøker.
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Kurt Vonnegut jr. døde for
fem år siden og etterlot seg
en skatt av romaner, som
«Slaktehus 5» og «Sirenene
på Titan». Han var dessuten
en betydelig aforistiker, og
mange gullkorn trekkes frem i
den nye biografien om ham,
skrevet av Charles Shields.
Her er noen: «Den som tror

på telekinese, rekk hånden
min i været!»; «Hvem er det
mest synd på: en forfatter
bundet og kneblet av politiet
eller en som lever i full frihet
uten noe på hjertet?»; «En av
menneskenaturens mangler
er at alle vil bygge, men ingen
vil vedlikeholde».

JON H. RYDNE

PPeerrllee ii ppoocckkeett
Per Olov Enquist (77) er en av
skandinavisk litteraturs grand old
men, med en rekke toppromaner
og skuespill bak seg. Han fikk
Nordisk råds litteraturpris i 1968.
Nå foreligger «Magnetisørens
femte vinter» fra 1964 i pocketut-
gave. Her skildrer Enquist en om-
reisende kvakksalvers bravader,
løselig bygd over livet til Franz

Anton Mesmer, en tysk lege som
levde på 1700-tallet og endog har
fått sitt eget verb på engelsk: to
mesmerize, som betyr 'fengsle',
'trollbinde'. «En fascinerende ro-
man, raffinert bygd opp, med tids-
koloritt, lukter og smaker fra en
annen tid,» skrev VGs anmelder
Guri Hjeltnes og ga terning 5.

JON H. RYDNE

RRaappppkkjjeefftteett VVoonnnneegguutt

Den reiseglade filmprodusenten
Dag Hoel fikk god mottagelse for
sin forrige bok «Dette er Cuba, alt
annet er løgn». Nå har han kastet
seg over Midtøsten, nærmere
bestemt de bibelske landområ-
dene mellom Israel og Syria. Her
reiser han ved hjelp av ulike
transportmidler i apostelen Paulus'
antatte fotspor, fra Jerusalem til
Damaskus, med et erklært ønske
om å forstå vår felles fortid.
Prosjektet er altså svært ambi-
siøst, og fallhøyden blir ikke min-
dre av at Hoel hverken er ekspert
på denne regionens historie eller
behersker språkene langs reiseru-
ten. Han satser i stedet på å gjøre
leseren velvillig stemt gjennom en
avvæpnende, jovial fortellerstem-
me.

Å bruke en reise i nåtiden som
rammefortelling for en historie om
fortiden er et velbrukt litterært
grep, som ofte fremstår litt kunstig.
Heller ikke Hoel lykkes helt, man-
ge av tingene han opplever er
strengt tatt ikke noe å skrive hjem
om.
Forfatteren favner svært bredt
når han dykker ned i historie-
bøkene. Paulus og hans samtid
havner raskt i bakgrunnen i forhold
til nyere tildragelser, som konflikten
mellom israelere og palestinere.
Man får inntrykk av at Hoel for-
teller om det han synes er viktigst
eller mest fascinerende, selv om
det går på bekostning av helhets-
bildet. I Damaskus er han for
eksempel mest opptatt av den
arabiske våren.

Når prosjektet likevel ikke ha-
varerer skyldes det en insisterende
formidlingstrang, som lykkes i å
trekke fjerne verdener nærmere
vår forståelseshorisont. Innimellom
skriver Hoel så duggfriskt og freidig
om forgangne tider at han kan få
folk som knapt har bladd i Bibelen
til å revurdere sin reservasjon.

STEN INGE JØRGENSEN

Dag Hoel: 
«Veien til Damaskus»
Reiseskildring
314 sider. Kr. 349,- 
Spartacus forlag

● Paulus er mannen bak bud-
skapet: Her er ikke jøde eller
greker, her er ikke slave eller fri,
her er ikke mann eller kvinne.
Dere er alle én i Kristus Jesus.
Og hører dere Kristus til, er dere
Abrahams ætt og arvinger etter
løftet.

Upretensiøs reiseskild-
ring fra Jerusalem til
Damaskus.

Den prestisjetunge International
Dagger Award har hun mottatt tre
ganger etter hverandre. Det er det
ingen andre som har opplevd.
Hva er hemmeligheten bak en slik
eventyrlig suksess? Utvilsomt Var-
gas' originalitet. Hun ligner ikke noen
andre. Årets roman om førstebetjent
Adamsberg tar utgangspunkt i en
fransk myte om fyrsten Hellequin og

hans «rasende horde», en gjeng
dauinger som med ujevne mellom-
rom viser seg for spesielt utvalgte.
Hver gang dette skjer, må fire
personer dø. Og i en liten norman-
nisk landsby ligger allerede det første
liket bak kapellet. Samtidig i Paris:
En ung mann får tiden til å gå ved å
sette fyr på biler om natten. Nå har
det skjedd igjen. Men denne gangen
får saken en litt annen prioritering
hos politiet, siden det satt et men-
neske i forsetet.

Fred Vargas har helt frigjort seg
fra den realistiske politiromanen.
Riktig nok arbeider Adamsberg og

kollegaene hans – den ene mer
merkelig enn den andre – i Paris-
politiet. Men det Vargas leverer, er et
moderne eventyr for voksne. Burlesk,
vittig, og med stadige overraskelser.
Her er vitner som snakker baklengs,
og politibetjenter med sovesyke eller
hang til elendige spontandikt.
Og med stor selvfølgelighet inn-
lemmer forfatteren en torturert due i
handlingen, en slags maskot som
Adamsberg & Co. ømt pleier og
bærer med seg gjennom boken. Og
hele tiden dukker det opp sukkerbiter
i de underligste sammenhenger. At
selve plottet kan virke temmelig søkt,
oppveies av Vargas' mange innfall og
viderverdigheter. En morsom og
annerledes krim.

INGVAR AMBJØRNSEN

● Fred Vargas er født i Paris i
1957. 
● Hun er utdannet arkeolog og
middelalderspesialist. 
● «Den rasende horden» er
hennes syvende roman på norsk.

Fred Vargas:
«Den rasende horden»
Krim
Oversatt av Anne Elligers
347 sider. Kr. 349,-
Aschehoug

TTrreeffffssiikkkkeerr TTeemmppllee--kk

NORGESVENN: – Det er jo fantastisk. Litteraturfestivaler i Australia dreier seg bare om forfatteres oppblåste egoer og dyrkelse av
noen stjernenavn. Her i Oslo er boken i sentrum, sa Peter Temple da han besøkte Oslo bokfestival i fjor. VGs anmelder Knut
Faldbakken er imponert over Temples nye krim på norsk. Foto: KRISTER SØRBØ
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