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”Hasbün en af de største” Jonathan Safran Foer

Inspireret af virkelige hændelser fortælles historien om den excentriske Hans Ertl – Leni Reifenstahls
stjernefotograf – og hans familie, der efter Det Tredje Riges fald emigrerer til Bolivia for at få en ny start.
Med de optimistiske og voldelige 50’ere og 60’ere som bagtæppe ser vi familien Ertls gradvise smuldren.

Faderens kompromisløshed kommer stærkest til udtryk i den ældste datter, Monika, der slutter sig til Bolivias
marxistiske guerillabevægelse og for eftertiden bliver kendt som Che Guevaras hævner. (Romanen har, uden
at det siges eksplicit, sandsynligvis den danske ”krølle”, at manden refereret til som ’chaufføren i Hamborg’

formodes at være journalisten Jan Stage).

Bolivianske Rodrigo Hasbún (f. 1981) har på kort tid formået at manifestere sig som en af sin generations
mest spændende latinamerikanske forfattere. Hay Festival og Bogotá Mundial Capital del Libro udvalgte ham
i 2007 som en af kontinentets 39 vigtigste, yngre forfattere. I 2010 blev han af tidsskriftet Granta omtalt som
en af de 22 bedste, yngre spansksprogede forfattere. Affekter modtog den engelske PEN pris og er oversat til

et dusin sprog.
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