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En samling prisbelönta nya noveller i urval
av JM Coetzee.

Texten i detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök
http://creative-commons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/.
Verket har publicerats i www.globalarkivet.se



på svenska • Lästips på sven

Lerumo flyr från apartheid och när han  år
senare återvänder ställs han inför oanade
utmaningar.

Even With Insects
Barbara Erasmus

The People of Welgeval

Penguin Books, 

Bothale Tema

En tekniker och en antroposof i Kapstaden
försöker finna sig till rätta efter apartheids
fall.

Zebra Press, 

Historien om två pojkar som infångas som
slavar i mitten av -talet.

I Speak To the Silent

The Whale Caller

Mtutuzeli Nyoka

Zakes Mda

University of KwaZulu-Natal
Press, 

Penguin Books, 

Walter Hambile är en enkel
man, en “god inföding”.
När hans rebelliska dotter
försvinner förändras allt.

En oförglömlig kärlekshistoria som utspelas i Hermanus på den sydafrikanska
sydkusten.

Khabzela

Thuthula,
Heart of the Labyrinth

Liz MacGregor

Chris Zithulele Mann

Jacana Media, 

En sann berättelse om en ung
mediakändis som upptäcker
att han är hivpositiv.

Raven Press, 

Romanen bygger på legenden om Ngqika
och Thuhula, xhosafolkets egen Romeo och
Julia.

En stereo i Soweto
Urval: Stefan Helgesson
Bokförlaget Tranan, 

Tjugosju noveller, samtliga skrivna efter
. För urvalet står Stefan Helgesson.
Boken ger en bred bild av det mångkulturella, ”nya”, Sydafrika, här finns skildringar av vita, svarta, rika, fattiga, folk i
stan och folk på landet, unga och gamla.
Författarna är både etablerade namn
och nykomlingar som i novellens form
följer en sydafrikansk litterär tradition.

Missa inte In my country!
”Mer Hollywood än Soweto” skrev
DN om den brittisk-sydafrikanska
filmen In my Country. Andra tidningar var också rätt negativa. Och
Åsa Eriksson raljerar i förra numret
av Södra Afrika över att regissören
är en äldre vit man från Europa.
Hans ålder är väl inte så relevant i sammanhanget men visst är han vit och europé.
Vilket inte hindrar att hans film är mycket
intressantare än vad recensionerna säger.
Den bygger på Antjie Krogs fantastiska
och nästan outhärdligt plågsamma bok om
Sannings- och försoningskommisssionen,
som hon bevakade för den sydafrikanska
radion.
Det är alltså en vit sydafrikansk journalist
som tillsammans med en svart manlig amerikansk journalist står för filmens perspektiv, men många andra kommer till tals, svarta och vita, offer och förövare. De värsta
grymheterna som vittnades om i TRC är inte
med i filmen eller också är de beskrivna med
ganska varsam hand.
Regissören John Boorman frossar inte i
våld, och det är man som tittare tacksam för.
Mer ondska och sorg än så här orkar man

Juliette Binoche och Samuel L Jackson har huvudrollerna i In my country.

inte med på film, inte ens när de varvas med
mer lättsamma och även humoristiska scener.
Att de som var med om det var tvungna
att orka förstår man ändå, likaså att många
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av motsättningarna fortfarande kvarstår och
sätter spår. In my country har mycket att ge
alla som älskar Sydafrika och vill förstå detta
fantastiska och komplicerade land.
BIRGITTA FRANSSON

