
SYDSVENSKANh

PERSONLIGT B8 · ORDET B10 · SERIER B19 · BOSTADSANNONSER B11 · MOTORANNONSER B11 · NÖJESANNONSER B12 SYDSVENSKAN.SE/KULTUR-OCH-NOJEN

 ■ NOBELPRISET I LITTERATUR

TORSDAG 6 OKTOBER 2011

KULTUR & NÖJEN B
Svenska Akademien är en flyktig älskare. Den söker sina 

romanser med stor noggrannhet – men de tilltänkta får 

aldrig veta något förrän frieriet är ett faktum.

Och i dag är det dags! Klockan 13 får vi veta vem som 

får årets Nobelpris i litteratur.
Vem som får priset? Det är lika svårtippat som vanligt. 

Men här kommer några flirtar från favoriterna ...

MÄN SÖKERAmerikansk knarrig farbror, 78 år, öns-

kar kontakt med svensk akademi för lö-

nande tillfällig gemenskap. Tillbringar 

mycket tid för mig själv, men kan under 

rätt omständigheter lockas ut på resor. 

Till exempel till Stockholm. Det finaste 

jag har gjort i mitt liv har jag gjort på se-

nare tid. Skulle ni behöva tänka efter, så 

lovar jag att drämma till med minst en 

dunderroman till innan det är för sent.

Svar till Philip Roth, USA.72-årig man med fast plats i den isra-

eliska societén söker sällskap för såväl 

intellektuella diskussioner som cocktail-

partyn. Mycket hembygdskär, men nyfi-

ken på nya personer och samtalsämnen. 

På fritiden gillar jag att bekämpa extre-

mism, starta ordnar i Sverige (Teskeds-

orden, heter den) och förstås att skri-

va romaner med historiska teman. Mitt 

bästa verk anses vara ”En berättelse om 

kärlek och mörker”.Svar till Amos Oz, Israel.Koreansk poet, 78 år, redo för en ny vår! 

Bär på krigsskador som färgat mitt för-

fattarskap. Har dessutom varit buddist-

munk, men det har jag lagt ner nu. Gillar 

att jobba mycket, hittills har det blivit 

runt 135 böcker. Okej, många är tunna, 

det är ju minimalistisk lyrik i dem. Men 

ändå! Mitt mest märkvärdiga projekt är 

serien ”Maninbo”, där jag omskriver var-

enda människa jag personligen har mött 

i mitt liv. I den kan du få vara med, Peter!

Svar till Ko Un, Sydkorea.Översättare från Australiens ödemar-

ker, 73 år om ett par veckor, som ock-

så skriver poesi, önskar bättre relation 

till norra halvklotet. Har plågats av de-

pressioner, det har jag aldrig gjort nå-

gon hemlighet av. Men jag vet sätt att 

pigga upp mig! En av mina översättare 

bor i Mellanskåne, där jag gärna hälsar 

på. Vill du läsa mig? Prova då ”Dikter 

från den efterblivna landsbygden”, en 

av bara ett litet fåtal av mina verk som 

finns på svenska.Svar till Les Murray, Australien.

KVINNOR SÖKERNovellförfattare från Ontario, 80 år, sö-

ker avgörande bekräftelse. Stora saker 

har en tendens att hända sent i mitt liv – 

jag var 37 när jag bokdebuterade – så om 

det inte säger klick i år kan vi kanske hö-

ras senare? Grejen är bara att jag har väl-

kända hälsoproblem, så om vi ska und-

vika medicinprisfadäsen från i måndags 

rekommenderar jag helt krasst och i en-

lighet med min egen svarta humor att 

ni ringer och kollar mig före klockan 13.

Svar till Alice Munro, Kanada.Snart 87-årig österrikisk poet diktar på 

sista versen efter ett långt liv av skri-

vande. Livet som lyriker började i fem-

tonårsåldern, och jag vågar påstå att jag 

har precis rätt profil för en vinnare – en 

lång räcka priser har jag fått, och den 

lyrik jag skriver är klassiskt konstfärdig 

och tematiskt orienterad kring de stora 

frågorna.Svar till Friederike Mayröcker, Österrike.
Mångkunnig konstnär med starkt femi-

nistisk profil söker romans med franko-

fona individer som gärna får heta Fros-

tenson eller Svenbro i efternamn. Jag 

är 75 år och har en riklig produktion av 

litteratur och film bakom mig, och har 

även gjort rätt stora insatser som över-

sättare. Tjänstgör lite från och till i New 

York, men det är ju bara sex timmar bort. 

Vad gör man inte för kärleken!
Svar till Assia Djebar, Algeriet.Jag må vara 90 år gammal, men min 

kraft och min betydelse går inte att 

ifrågasätta. Främst kan man kanske 

kalla mig journalist – jag har nått en stor 

publik genom till exempel mitt verk om 

Hitlers arkitekt Albert Speer och mina 

studier i mänsklig ondska. Och när min 

gamle vän Ryszard Kapuscinski gick ur 

tiden försvann en annan given kandidat 

i samma genre. Jag skulle ge en helt ma-

gisk Nobelföreläsning, tänk på det!

Svar till Gitta Sereny, Österrike.

Välj 
mig!


