"Den mest talentfulde forfatter i sin generation." - New York Times
Ben Lerner: Farvel til Atocha
Roman
Amerikansk litteraturs stjerneforfatter Ben Lerner leverer i sin kritikerroste debutroman en
humoristisk og intelligent bog om kunstens og kunstnerens plads i vores senmoderne samfund.
Den begavede og fuldstændig upålidelige unge amerikanske digter Adam Gordon er på
stipendieophold i Madrid. Idéen er egentlig, at han skal forske, men han bruger i stedet det meste
af sine vågne timer på at ryge hash og drive omkring i den spanske hovedstad. Han er en fremmed
i byen og i sproget, men usikkerheden omkring hans egen identitet stikker dybere end som så og
berør hele kernen i hans kunstneriske virke.
Som dagene går, kommer Adams ”forskning” da også til at handle mere og mere om selve
tilværelsen – og imens vokser hans mistanke om, at alle hans relationer, ja, hele hans liv, i
virkeligheden er et lige så udspekuleret fupnummer, som den poesi, han skriver.
"En subtil, smidig og virkelig sjov debutroman … Farvel til Atocha besidder en charmerende
blanding af lethed og vægt. Der er vidunderlige sætninger og jokes på næsten hver eneste side."
- The New Yorker
"Et værk så selvlysende originalt i stil og form, at det fremstår som et varsel, en komet fra
fremtiden." - The Guardian
"Farvel til Atocha er en vidunderlig roman." - The Wall Street Journal
"Hylende morsom og knitrende intelligent, fuldt ud levende og original i hver eneste sætning." Jonathan Franzen
Det skrev de danske anmeldere om Topekaskolen:
"Det er et dystert portræt af USA, Ben Lerner tegner, men det er gjort med en humor og
intelligens, der underholder og trods alt giver håb. Topekaskolen vidner på mesterlig vis om, at der
i hvert fald i amerikansk litteratur er plads til både sund fornuft og sproglig styrke." - Information
"En stærk bog ... En af USA’s bedste forfattere." - Jyllands-Posten
"Et intelligent, fængslende og spændende værk." - Berlingske
"Ben Lerner bør få sit gennembrud på dansk med denne ambitiøse roman." Kristeligt Dagblad

"Fremstillingen er så bundsolid med essayistisk overskud, en overlegen orkestrering, der
selvsikkert samler temaerne i en højere enhed, og en suveræn mundtlig syntaks." - Politiken
"Amerikanske Ben Lerner skriver fremragende og intelligent autofiktion og hans
tredje roman, der var blandt finalisterne til Pulitzerprisen i 2020, er ingen undtagelse." Eurowoman
Ben Lerner (f. 1979 i Topeka, Kansas) er en kritikerrost og prisvindende amerikansk forfatter. Han
underviser i litteratur på Brooklyn College i New York og har udgivet digtsamlinger, romaner og
litteraturkritik. Han har tidligere været blandt finalisterne til adskillige prestigefyldte
litteraturpriser, bl.a. Pulitzerprisen og National Book Award. Han romandebuterede med den
semiautofiktive Farvel til Atocha i 2011 og har siden føjet romanerne 22:04 og Topekaskolen
til trilogien om sit alter ego, Adam Gordon.
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