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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 i det hele taget næsten naturstridigt, hvor mange lag og lejer, der er i den enkle historie og på de 87
små sider, hvor sætningen slynger sig lige så mygt og organisk som den sti Olav går på – uden

punktummernes bump – men altså er fuld af mord, fortvivlelse, skyld. Olavs drømme er, sagt med færre ord,
en lille roman med et kolossalt indre rum." – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske, *****

"Andet bind i Jon Fosses trilogi er lige så mesterlig som det første. Olavs drømme er en besynderligt ophedet
og foruroligende tour de force i rytmisk prosa. Læseren fornemmer først bare en vag sitren, der så gradvist

tager til." – Jon Helt Haarder, Jyllands-Posten, *****
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