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Hvidløgsballaderne Mo Yan Hent PDF Bønderne i Paradis Amt har længe levet under fattige og svære kår.
Regeringen har opfordret dem til at dyrke hvidløg, men overproduktion gør det umuligt at komme af med
afgrøderne. Magtesløse må bønderne se deres høst rådne på marken under den brændende sol. Deres
utilfredshed eksploderer til sidst i et voldsomt oprør, men i den nådesløse bølge af efterfølgende

massearrestationer går ingen fri, hverken familier, venner og elskende.

Hvidløgsballaderne er en brutal og knusende smuk roman om en gruppe bønders oprør mod det korrupte og
diktatoriske kinesiske bureaukrati i 1980'ernes Kina. Med sin særegne stil skaber Mo Yan en verden fuld af

overvældende dufte, smage og synsindtryk, hvor de mest grusomme handlinger skildres med samme
ligefremhed som de elskendes kærtegn.

"Mo Yans skildring af menneskelig fornedrelse blandt kinesiske bønder er gribende … Hvidløgsballaderne er
knugende læsning, helt uden moralisme og pegen fingre, et stærkt billede af de små på landet og deres
plageånder, en i bund og grund kuldslået roman om den armod, fattigdom og vilkårlighed, der kan drive

mennesker helt ud over afgrunden." – Jesper Beinov, Berlingske, ******

"I kalejdoskopisk komposition og kras naturalistisk prosa kvæder Mo Yan storslået om udsatte kroppe i en
verden af politisk uretfærdighed … Hvidløgsballaderne er en prægtig roman. Prægtig i sin råhed, prægtig i
sin visuelle kraft, prægtig i sin skildring af udsatte menneskekroppe, prægtig i sin politiske kritik, der aldrig

idealiserer ofrene. Prægtig i sin styggepoesi." – Lillian Munk Rösing, Politiken, ♥♥♥♥♥♥

"Den kinesiske forfatter Mo Yan modtog i 2012 Nobelprisen i litteratur. Jeg havde på det tidspunkt aldrig hørt
om ham og tænkte som så mange andre, at han var en fjern, lidt eksotisk litterær provins, som nogen havde
forelsket sig i. Fordommen har intet på sig. Hvidløgsballaderne er alt andet end fjern, eksotisk eller smal.

Romanen om de oprørske hvidløgsbønder, som bliver fældet af et stift og korrumperet kinesisk bureaukrati er
livfuld, folkelig, lun og usandsynlig barsk. Det er kinesisk virkelighed, når den er værst og bedst, skildret af

en syrligt drømmende socialrealist." – Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten, ******
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