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1 barn t.o.m. 6 år gratis i foreldrenes seng. 1 barn t.o.m. 14 år gratis i egen seng.
Ved to betalende voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.

Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Bestill senest 8 dager før ankomst. Kun sluttrengjøring inngår. 
Reise inngår ikke, med mindre annet er spesifiert. Ekspedisjonsavgift kr 89,-/69,- (ved best. på nett). Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. 
Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061.

Bestill NÅ på 800 300 98 
eller www.dtf-travel.no

Norges eldste høyfjellshotell Thon Hotel Gausdal, ligger i naturskjøn-
ne og maleriske Gausdal, på Peer Gyntveien. Her finner du en praktfull 
tradisjonell atmosfære, alle moderne fasiliteter og aktivitetene er mange - 
tennis, 18-hulls høyfjellsgolfbane, ridning, fiske, bading og padling. De 
vakre turstiene tar deg med gjennom skog og over fjell i Gudbrandsdalens 
uforglemmelige natur. Besøk også Hunderfossen Familiepark på 
Lillehammer, hvor lek og læring går hånd i hånd og man finner Ivo Caprinos 
kjente og kjære figurer. Lillehammer 38 km, Oslo 220 km.

Ankomst: Valgfri 06.06. - 25.10.2010.

SE HVA DU FÅR:

5 overnattinger
5 frokoster
5 to-retters middager/
buffeer med kaffe
Gratis internett
Innendørs 
svømmebasseng
Sauna

SEVERDIGHETER:
Hunderfossen 
Familiepark

Opplys annonsekoden VÅRT LAND

KUN HOS DTF TRAVEL! 
Angreforsikring: Ring og avbestill helt uten grunn frem til kl. 12 

dagen før. Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

DTF travel hjelper deg 
med bestil ling av både 
oppholdet og båtreisen.

Inkl. 5 to-retters middager med kaffe

2 999,-
per pers. i dubbelrum

Spar 1 226,-

Godt tilbud på sommerferie til Vårt Lands lesere

6 dagers ferie i Gausdal og Lillehammer, 
inkl. ½-pensjon

Hunderfossen Familiepark

NY KATALOG
Se www.dtf-travel.no

 ■ Anmeldt av Liv Riiser
liv.riiser@vl.no 22 310 310

Midt i den lyse 
årstid kommer to 
oversatte romaner 
med historier så 
svarte som natta. 
Begge fortalt 
av kvinner, om 
kvinner.
Asli Erdogans Den mirakuløse 
mandarin er en slags paraply-
roman, der to ulike historier 
er samlet i én bok, uten noen 
åpenbar forbindelse. Forfat-
teren som er født i Istanbul i 
1967, har vunnet internasjonal 
ry. Som sin landsmann Orhan 
Pamuk kretser hun om byen ved 
Bosporusstredet, men tonen er 
både mørkere og farligere. 

Fabelen som tittelen henspil-
ler på, handler om en mandarin 
som besøker en prostituert som 
viser seg stå i ledtog med røve-
re. Når morgenen nærmer seg, 
blir han overfalt og knivstukket, 
men overlever, tilsynelatende 
uten å være såret. Først når det 
hele er over og han får omsorg 
og trøst, blir sårene synlige og  
begynner å blø.

Skadet øye. Historien fortel-
les i romanens først del, som  
bærer tittelen Det tapte øyets tom-
het. Der følger vi en ung kvinne 
som er forlatt av sin elskede og 
som dessuten har et verkende 
sår på ett av øynene. Skaden er 
uhelbredelig og smertefull, og 
en bandasje full av verk vekker 
omgivelsenes avsky. Derfor er 
hun blitt et nattmenneske, som 
traver gatelangs i Genève der 
hun bor. Skjønt egentlig er hun 

tyrkisk, og hun nærer et slags 
hat/kjærlighet-forhold til den 
velfungerende og gjennomorga-
niserte byen, mens hun lengter 
hjem til Istanbul.

Slik blir hun tredobbelt iso-
lert, og slik springer teksten ut 
av en rå og ubehandlet smerte, 
omtrent som verken som ren-
ner fra såret hennes. Vi får ikke 
vite hvorfor hun er blitt forlatt, 

hva som er skjedd med øyet, el-
ler hvorfor hun er i Sveits, men 
dukker direkte ned der det gjør 
vondest, i ensomhetens og ut-
støtelsens akutte symptomer. 
Hun skriver så å si mens hun 
vandrer, og teksten skildrer en 
sjelstilstand, men også en by, slik 
den oppleves fra livets nattside.

Gåtefull helhet. Den andre 
historien i boka er fortalt av en 
mann som har sviktet sin elske-
de når hun trengte ham mest. I 
En gjest fra fortidslandet er vi i 
Istanbul, og en mann har mis-
tet sin kone i kreft. Det har vært 
et turbulent kjærlighetsforhold, 
men den rå og plutselige tiltrek-
ningen han følte første gang de 
møttes, har aldri forlatt ham.  
Likevel lot han henne dø alene, 
og et år senere verker fortsatt 
såret etter det som skjedde. 

Mellom de to fortellingene 
har også et knippe korttekster 
fått plass, tilsynelatende løsrev-
ne drømme- og landskapsbilder 
som likevel føyer seg sammen i 
en slags gåtefull helhet. Alt fore-
går på aksen Genève – Istanbul, 
og alt springer ut av en felles 
sjelelig tilstand. Her er vi langt 
fra drømmebildene av de to by-
ene, og like langt borte fra kjær-
lighetens lykke, det er tekstens 
egen skjønnhet som holder lese-

Notater fra livets nattside

BOK ROMAN
Asli Erdogan
Den mirakuløse mandarin

Oversatt at Gunvald Ims
Gyldendal

Ljudmila Petrusjevskaja
Tiden er natt 
 
Oversatt av Isak Rogde
Cappelen

Nattsvarte tekster

«Begge roma-
nene er reiser til et 
mørke som finnes, 
enda så lyst det ser 
ut rundt oss akku-
rat nå»

Operasvisker til Sri Lanka
Tre operasangere skal sammen 
med en pianist reise rundt på 
Sri Lanka og presentere vestlig 
opera for skolebarn, studenter 
og voksne. 

– Vi vet jo ikke helt hva vi går 
til, sier Nils Harald Sødal – en 
av de tre operasangerne som 
setter kursen mot Sri Lanka.

Turneen skjer i regi av Riks-
konsertene, som en del av et 
samarbeidsprosjekt støttet 
av Utenriksdepartementet.  

Musikerne setter seg på flyet 
12. juni. 

– Det jeg er mest spent på er 
om vi klarer å finne berørings-
punkter, om vi treffer tilhører-
ne og finner noe allmennmen-
neskelig, på tvers av kulturene, 
sier Sødal videre.

De tre er Nils Harald Sødal 
(tenor), Rita Heigre (sopran) 
og Anna Einarsson (mezzoso-
pran). Alle har de vært tilknyt-
tet Den Norske Opera og Bal-

lett og har lange merittlister 
innen opera- og musikalfeltet. 

Pianisten de tar med seg he-
ter James Duddle og firkløve-
ret skal turnere på Sri Lanka 
i to uker. På repertoaret står 
kjente evergreens fra Den Gla-
de Enke, Phantom of the Opera 
og West Side Story. I tillegg får 
det srilankiske publikummet 
høre utdrag fra operaer som 
La Boheme, Rusalka og La Tra-
viata».  ©NTB

Tre operasangere og en pianist: James Duddle (piano), Anna Einarsson, Nils Harald Sødal og Rita Heigre.
Foto: Mona Sæverud Higraff


