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Kim Novak badede aldrig ved Genesaret Håkan Nesser Hent PDF Det er i 1960’erne, og det er sommer i
Närke. Det bliver en hård sommer, siger den 14-årige Eriks far. Og det bliver det.

Mens faren arbejder, og moren er på hospitalet, skal Erik sammen med sin ti år ældre bror, Henry,
freelancejournalist med forfatterambitioner, og sin kammerat, Edmund, tilbringe sommeren i familiens

sommerhus, Genesaret. Henry indleder et forhold til Ewa, en blond skønhed, som giver næring til drengenes
erotiske drømme, men sommernætternes trylleri bliver brudt. Det Rædselsfulde indtræffer, en skæbnesvanger

hændelse, som kaster lange skygger over Genesaret og over byen på sletten, over Eriks fremtid og de
mennesker han elsker.

"Det er eminent godt skrevet. Man læser på en gang åndeløst og samtidig med et paradoksalt ønske om at
forhale det hele. Det er svært at holde mund, men her er det altså nødvendigt: Man bør unde sig selv at læse
“Kim Novak badede aldrig ved Genesaret”. Det er sjældent, at det indfølende, det psykologiske, det sproglige

og det spændingsmæssige element går så smukt op som her hos Håkan Nesser.
Berlingske Tidende

Det ligner en kriminalroman – med en gåde, som det er overladt til læseren at løse. Men det er i lige så høj
grad en fortælling om, hvordan to drenge i nogle få sommeruger bliver voksne.

Weekendavisen

Det er en meget smuk skildring, som Nesser bør høste stor anerkendelse for.
JydskeVestkysten
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