ypač populiarus šiuolaikinis prancūzų rašytojas. Jo knygos
išverstos ir išleistos 41-oje pasaulio šalyje, pelnę daugybę
premijų ir apdovanojimų, puikiai vertinamos ir skaitytojų,
ir literatūros kritikų.
2003-ųjų metų Nobelio literatūros premijos laureatas
J. M. Coetzee Jasminą Kadra laiko vienu didžiausių
šių dienų rašytojų.

Romane „Kerštas“ autorius pasakoja
apie Palestinos ir
www.zara.lt
Izraelio konfliktą. Nagrinėdamas tragiškus veikėjų likimus
rašytojas nešališkai mėgina atskleisti dviejų nesutaikomų
kariaujančių pusių motyvus. Izraelio pilietybę turintis
palestinietis Aminas dirba chirurgu vienoje Tel Avivo
ligoninėje. Atkakliai laikydamasis savo įsitikinimo –
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Romanas
metais
pelnė
prestižinę
„Prix
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vienu didžiausių šių dienų rašytojų. Romanas „Kerštas“
premiją.
2006 metais pelnė prestižinę „Prix des Libraires“ premiją,
romanas „Kabulo kregždės“ – pripažintas geriausiu metų
romanu JAV (abu šie romanai išversti į lietuvių kalbą).
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Romane „Bagdado sirenos“ veiksmas vyksta Irake.
Amerikiečių armija įsiveržia į šalį, draskomą vidinių
konfliktų. Lėtai ir neskubriai, toli nuo karo baisumų,
www.þara.lt
slenka nuošalaus dykumos kaimelio Kafr Karamo
gyvenimas. Tačiau karas paliečia ir jį sukeldamas
sumaištį ir skausmą. Patirtas pažeminimas,
nuplėšta garbė, papročių išniekinimas skatina
Kafr Karamo jaunuolius stoti į kovą, bet darosi neaišku,
kas yra pasipriešinimo kova, o kas – teroristiniai išpuoliai.
Rašytojas su jam būdingu nešališkumu, pasitelkdamas
veikėjų likimus, vaizduoja sudėtingą ir dramatišką
Irako padėtį.

BAGDADO
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Yasmina KhadraYasmina
Yasmina Khadra
S I R E N O SKERŠTAS

Ir iš tiesų „Kabulo kregždės“ – tai himnas moterims,
gyvenančioms mieste, kur nebėra vilties, ir vis tiek
mėginančioms įpūsti bent jos kibirkštėlę. Šiame
puikiame romane autorius, kaip jautrus psichologas,
perteikia veikėjų jausmus, pastangas išsaugoti
žmogiškąjį orumą ir elgesio motyvus, kartais protu
nesuvokiamus, bet vis dėlto įmanomus talibų valdomoje
musulmonų
visuomenėje,
besiblaškančioje
Jasminos
Kadra (Yasmina
Khadra,
tikrasis vardastarp
feodališkų
tradicijų
ir
šiuolaikiškų
pažiūrų.
Mohamedas Muleseulas (Mohammed Moulessehoul))
–

.
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Jasmina Kadra (Yasmina Khadra) daugelį metų rašė
knygas, turėjusias pasisekimą visame pasaulyje, bet tas
pasaulis nieko nežinojo apie Jasminą Kadrą. Paslaptis
buvo atskleista tik 2001 m. Pasirodė, kad žymioji
rašytoja – tai aukšto rango Alžyro kariškis Mohamedas
Muleseulas (Mohammed Moulessehoul), ištarnavęs
armijoje 36 metus, paskui išėjęs į atsargą ir atsidėjęs
literatūriniam darbui. Slapyvardžiu jis pasirinko du
žmonos vardus, taip norėdamas jai ir visoms Alžyro
moterims pareikšti susižavėjimą ir meilę.

25 d. 18 val. LITEXPO parodø centre

(konferencijø salë 5.2) vyks susitikimas su prancûzø raðytoju

Yasmina Khadra

Jo knygos iðleistos 41-oje pasaulio ðalyje, pelniusios daugybæ premijø
ir apdovanojimø, puikiai vertinamos ir skaitytojø, ir literatûros kritikø.
2003-øjø metø Nobelio literatûros premijos laureato J. M. Coetzee nuomone Yasmina Khadra yra vienas didþiausiø ðiø dienø raðytojø.
Lietuviø kalba jau iðleistos „Kabulo kregþdës“, „Kerðtas“, „Bagdado sirenos“, mugëje pasirodys
„Kà nakèiai skolinga diena“.
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