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Likvidation Imre Kertész Hent PDF Forlaget skriver: "Et nyt mesterværk ... Likvidation er et enestående
litterært, menneskelig og historisk dokument, som er klarsynet nok til at handle om sin egen udslettelse." Die

Zeit

Helten i Likvidation er Keserü, forlagsredaktør og læser af profession. Hans ven, forfatteren B, som vi kender
fra Kaddish, har begået selvmord og efterladt sig et teaterstykke med titlen Likvidation, som Keserü har

reddet før det blev konfiskeret af politiet.

Stykket udspiller sig på det forlag hvor Keserü arbejder, og på en spøgelsesagtig profetisk måde spejler det
den situation som er opstået efter B.s død: Forvirring, gensidige beskyldninger, intern splid, krise og kaos.

Men mangler der ikke et vigtigt efterladt manuskript? Der må - efter Keserüs bedste overbevisning - være
endnu en roman, som dog er sporløst forsvundet. Er den havnet hos Sára, B.s kæreste, eller hos Judit, hans

tidligere hustru?

Keserü skyr ingen midler for at finde den forsvundne roman, og hans søgen bliver en slags besættelse, og
pludselig befinder han sig i en malstrøm af historie og psykologi, af metafysisk hjemløshed og kunstnerisk

søgen efter mening.

Uddrag af anmeldelser:

"Fuldt vidende om at han hermed gentager sig selv, vil denne anmelder hævde, at Kertész har gjort det igen.
Altså begået et mesterværk." Lars Bonnevie, Weekendavisen

"Siden jeg for to år siden læste Imre Kertész' Kaddish for et ufødt barn, har denne bogs fortæller været min
store etiske helt ... Det er meget sjældent, jeg læser bøger, hvor jeg er bange for at gå glip af et eneste ord.

Men sådan har jeg det med Kertész' bøger." Lilian Munk Rösing, Information

"For mig skete der det der altid sker, når jeg læser en af Imre Kertesz romaner. Nogle laver små notater i
bøgernes margen, når de falder over noget særlig vigtigt, som skal huskes, genfortælles. Det gør jeg ikke, jeg
laver i stedet et æseløre. Ikke fordi det er kønnere - det er det ikke - men det er bare en vane jeg har. Og efter
jeg har læst Likvidation - ja så har stort set hver anden eller tredje side af bogen fået et æseløre. Og det er jo
ikke rasende hensigtsmæssigt eller nyttigt. Men i modsætning til så mange andre bøger, hvor automatpiloten
klarer det meste af læsningen for mig - så byder Kertesz tynde romaner på indsigt og følelser og sprogligt
mesterskab der slukker for automaten og sætter sig på tværs og stiller krav." Steen Bille, Kulturnyt/DR

"Man hører Becketts latter i baggrunden, en latter man ikke har stødt på hos Kertész tidligere. Også det
hæsblæsende tempo er nyt. Under den tynde fernis med et stænk af kynisme, behandler Likvidation - ofte

skitseagtig, til tider vanvittig spændende - en overflod af vigtige temaer ..."
Ina Hartwig , Frankfurter Rundschau

"Et summarisk handlingsreferat kan på ingen måde beskrive den lille romans komplekse indhold. Kertesz
bekræfter endnu en gang sin tro på litteraturen. 'På intet andet end litteraturen. Mennesket lever som en orm,
men skriver som en gud'. Det er hans ikke synderligt opbyggelige budskab, der kun mildnes af Kertesz'

suveræne omgang med sproget." Mogens Damgaard, Fyens Stiftstidende 4 ****
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