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Små titaner Nescio Hent PDF Forlaget skriver: ”Han skrev kun lidt: men det, han skrev, kom af
kærlighed” The Guardian

Nescio bringer læseren ind i et univers, der ville være genkendeligt for bl.a. F. Scott Fitzgerald og Samuel
Beckett. Eller man kan forestille sig Knut Hamsuns Sult malet med J.F. Willumsens farvepalet – sat langs

Amsterdams kanaler.
Og alligevel er de helt deres egne, disse selvstændige, sammenhængende og fremfor alt lysende historier om

ungdommens drømme og alderdommens resignation.
Nu endelig på dansk.

Biografisk betragtet kaldes Nescio (pseudonym: ’jeg ved det ikke’) den hollandske Kafka; pseudonymet
dækker over J.H.F. Grönloh (1882-1961), en direktør i et handelskompagni, der af hensyn til sit borgerlige

arbejde længe tøvede med at stå frem som forfatter.

”Denne samling fortællinger, med gentagne karakterer, udforsker periodens unge mand, hans håb og drømme,
med en psykologisk intensitet, der overrasker i sin friskhed og nutidighed” Scottish Sunday Herald

“I dag er det netop bogens ufuldstændighed, der får den til at fremstå helstøbt, og ambivalensen vedrørende
’sindets liv’ endnu mere rammende” London Review of Books
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