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Der er noget derude og andre noveller Nadine Gordimer Hent PDF Forlaget skriver: "På sædvanlig listig vis
og med al den tørhed, der er så autoritativ og besættende hos Nadine Gordimer leveres den spændende

historie om, hvordan et ungt ægtepar flytter i familien Kleynhans‘ hus (ejeren er død og borte) og sammen
med to sorte, Eddie og Vusi, planlægger angrebet på det overfor liggende kraftværk. Og gennemfører det.

Mens de på alle sider omgives af de sikre kolonisatorer, som fordriver tiden med golf, passer deres
lægegerning, sælger huse eller ordner små elskovsaffærer og egentlig kun opskræmmes af dræber-aben, der
har en særlig evne til at dukke op, når man mindst den venter nær, en voyeur, King Kong, et sort væsen, hvis
fætre, som man ved Gud ikke vil anerkende, driver deres spil, som man hidtil har kunnet straffe med tortur og

terror. Men hvor længe…?"

Sådan skrev Klaus Rifbjerg om titelnovellen, "Der er noget derude". De syv andre historier i Nadine
Gordimers novellesamling er ikke mindre hjemsøgende.

Den sydafrikanske forfatter Nadine Gordimer (1923-2014) debuterede i 1938 med en novelle, der blev
udgivet i Johannesburg Magazine. Sidenhen udgav hun en lang række romaner, hvoraf mange handlede om
social og politisk uretfærdighed i Sydafrika under apartheidstyret. Nadine Gordimer var kendt for sin aktive

deltagelse i bekæmpelsen af apartheid og vandt i 1991 Nobelprisen i litteratur.
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