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Stedet Andreas Maier Hent PDF Fortælleren sidder i sin afdøde onkel J.s værelse og skriver på et værk som er
planlagt til at fylde 11 bind og vil komme rundt om hele hjemstavnen og hans eget liv. Stedet er fjerde bind i

serien. Vi befinder os i starten af 1980’erne i Wetterau. Andreas er sytten år, han sidder nøgen på sit
skrivebord og venter på solopgangen, han læser Thomas Mann, Rilke og Dostojevskij mens han drikker vin

og tænker på Katja og den første nat han tilbragte sammen med hende.

Andreas Maier, f. 1967, er tysk forfatter med en ph.d. i filosofi og en lang række bøger bag sig. Han
debuterede i 2000 og hans bøger placeres ofte i tradition med den østrigske forfatter Thomas Bernhard, hvis
forfatterskab Maier i øvrigt skrev sin afhandling om. Maiers romaner tematiserer ofte samfundsmæssige

problemstillinger og (fejlslået) politisk aktivisme. Han har vundet en række priser i sit hjemland blandt andet
Ernst-Wilner-prisen i 2000 og Wilhelm-Raabe-Literaturpreis i 2010. Romanerne er oversat til mere end ti

sprog.

»Maier skriver, om man vil, på en nutidig På sporet af den tabte tid, på en moderne Følelsernes opdragelse, på
en Verden af i går … når vi læser disse bøger møder vi også os selv, vi ser os selv vokse op ved siden af
barnet Andreas, og vi bliver en del af disse historier som vi bladrer i lige som i et familiealbum.« –
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