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Kafka for begyndere David Zane Mairowitz Hent PDF Forlaget skriver: "Hvad har jeg tilfælles med en jøde?
Jeg har ikke en gang noget tilfælles med mig selv." Intet kan bedre udtrykke essensen hos Franz Kafka, en

mand der levede som "bag en glasvæg".
Kafka var en af dette århundredes mest intense og klarsynede forfattere. Han skrev i traditionen fra de store

jødiske historiefortællere, hvis typiske varemærke var en bizar fantasi krydret med anekdoter og
selvfornedrelse. Fremmed for sine rødder, sin familie, sine omgivelser og for sin egen krop, skabte Kafka -
ved at forvandle sig til kakerlak, abe, hund, muldvarp eller en cirkusartist, der sulter sig til døde - et unikt

litterært sprog.

David Mairowitzis glimrende tekst sammen med Robert Crumbs geniale illustrationer, har fået fremragende
anmeldelser:

"Kafka for begyndere er en bog af den sjældne type, der forener det underholdende med det tankevækkende.
En perfekt udstyret intellektuel udfordring til alle os, der aldrig har turdet læse Kafka: Nu har vi ingen

undskyldninger."
Peter Hartung, Venstrepressen.

"...en vidunderlig introduktion til Kafka (-) et absolut hovedværk - både som seriekunst og som
litteraturformidling."

Erik Thygsen, Information.

"Den største kvalitet i den gennemgående fremragende tegnseserie er tekstens behagelige vekslen mellem
nøktern fremlæggelse og nysgerrig analyse, kombineret med Crumbs altid indlevede og levende streg ... en

stor, stor oplevelse."
Nikolaj M. Lassen, Weekendavisen.

"Et fascinerende indsigtsfuldt portræt."
Sunday Times.

"En fremragende begynderlæsning af Kafka. Franz Kafkas forskræmte gøren, laden og tanker er fremragende
forløst i den amerikanske tegner Robert Crumbs groteske streg: +rets måske mest oplagte gaveidÚ til

familiens livsforslugne intellektuelle teenagehåb."
Elo Nielsen, Information.

"Ingen ringere end Robert Crumb har lagt pen til (-) og i øvrigt ud af sin egen paranoide verdensanskuelse
kongenialt gennemillustreret hele bogen til en ægte enhed af tekst og billeder. (-) Jo, her er to, der har forstået

hinanden."
Søren Vinterberg, Politiken.

"Det mærkes, hvor meget materialet personligt har angået og tændt tegneren. (-) Kafkas scenarier og personer
egner sig godt til at få ansigter og krop. Særlig effektive er Crumbs tegninger af Kafkas kvinder, der på en

gang virker som lokkende sirener, pneumatiske livsstykker, men også som skræmmende drager og vampyrer a
la Munch. Crumb har godtet sig ved hvert pennestrøg."

Kristian Lindberg, Berlingske Tidende.

"Det er uhyggelig godt."
Tom Ekeroth, Aktuelt.

Se også:
Franz Kafka Aforismer og andre efterladte skrifter

I samme serie:
Jung, Freud, Joyce, Camus, Islam
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