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Parallelle historier¤I nattens mørke dyb Péter Nádas Hent PDF Forlaget skriver: I Nattens mørke dyb er andet
bind i Péter Nádas' monumentale romanværk, Parallelle historier, der nu endelig foreligger i dansk

oversættelse. Et europæisk hovedværk om to familier fra Berlin og Budapest. Af deres liv og skæbner væves
et storslået billedtæppe, som spejler Europas historie i det 20. århundrede fra mellemkrigstiden og frem til

Berlinmurens fald.

Den internationale presse skrev:
»Enormt ambitiøst og forbløffende opfindsomt.«

– The New York Times

»En tankevækkende, vidunderligt smukt skrevet tour de force i moderne europæisk litteratur, værdig på
hylderne mellem Döblin, Pasternak and Mann.«

– Kirkus Reviews

»I vor tids litterære landskab er dette værk en gigant. Den, som har læst det, er ikke længere den samme som
før.«

– Die Zeit

»Skiftevis en krimi, en familiehistorie, en historisk roman, en kærlighedshistorie og en pornografisk bog …
[Denne] roman er, hvad al litteratur bør være: et møde. Hverken mere eller mindre.«

– Libération

»En storslået gestaltning af krop og sjæl … Nádas’ projekt er ikke bare Europas historie, men kroppens.«
– Dagens Nyheter

Péter Nádas er blevet sammenlignet med litteraturhistoriens helt store sværvægtere som Thomas Mann,
Robert Musil, Leo Tolstoj og Marcel Proust, og romansuitens smukke og sensuelle sprog og filosofiske dybde
befæster yderligere Nádas position som en af vor tids allerstørste fortællere og som selvskreven kandidat til

Nobelprisen.
”Et nyt europæisk hovedværk.”
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