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Russerdisco Wladimir Kaminer Hent PDF Forlaget skriver: Wladimir Kaminers bedstsælgende kultklassiker,
Russerdisco er en samling fortællinger om hverdag og vanvid i Berlins gader i perioden lige efter murens
fald. Det er fortællinger hvor avantgarde-kunstneren, taxachaufføren, skuespilleren, grønthandleren, den

prostituerede, rabineren, lykkeridderen, lejesvenden og den vietnamesiske cigaretmafia optræder og skildres
med migrantens skarpe blik for hverdagens eksotisme. Og hvor den mangfoldighed der udgør Berlin

beskrives på mesterlig vis.

Fortællingerne er skæve og absurde, men rummer også en skarp social realisme, hvor trøstesløse karakterer og
skildringer leveres med en eminent sproglig lethed og rytme. Og så er de genkendelige. Enhver der har besøgt
Berlin igennem de sidste to årtier vil kunne nikke genkendende til flere af karakteristikkerne - af stederne, af
typerne - og dog vil næste tur ned af Schönhauser Allee, Sophienstraße, Prenzlauer Allee eller Lychener

Straße pludselig ikke være helt den samme. 

Kaminer, der oprindeligt er født og opvokset i Moskva, emigrerede til Berlin i sommeren 1990 blot tre
måneder før genforeningen af Tyskland. Oplevelser i og omkring det russisk-jødiske fællesskab i Berlin

danner rammen om de sammenvævede fortællinger, der sammen huses under titlen Russerdisco. Russerdisco
er i dag er en etableret klassiker indenfor berlinerlitteratur. Den har solgt over en million eksemplarer i

Tyskland, er oversat til 15 sprog, er filmatiseret og foreligger nu altså også på dansk oversat af Lasse Rask
Hoff.

 

Forlaget skriver: Wladimir Kaminers bedstsælgende kultklassiker,
Russerdisco er en samling fortællinger om hverdag og vanvid i

Berlins gader i perioden lige efter murens fald. Det er fortællinger
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med en eminent sproglig lethed og rytme. Og så er de genkendelige.
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