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Den fremsynte Jonas Lie Hent PDF David Holst etterlater seg opptegnelser om Nordland og livet hans, etter
sin død. Det viser seg etterhvert å være en beretning om hans store barndomskjærlighet: naboen og
prestedatteren Susanne. De blir sammen rundt konfirmasjonstider og holder det skjult fordi de er ennå er så
unge. David er synsk og arvelig disponert for sinnsykdom, og etter anbefaling fra doktoren blir han sendt til
Trondenes for å studere. Forholdet til Susanne blir satt på en hard prøve.
Historien pakkes inn i et mystisk og grøsseraktig skjær. Det hele starter med et uvær som kun noen få
mennesker våger seg ut i og skrallende porter. Senere fortelles det om drauger og fremsynte mennesker. David
selv er fremsynt og ser situasjoner som kommer til å hende. I tillegg ser han gjentatte ganger ei vemodig,
eldre dame med ei rose.
Dette er Jonas Lies debutroman, og gir «søringer» et innblikk i nordlendingers liv, som ikke har vært gjort
siden Petter Dass på 1600-tallet. Han beskriver været, geografi, næringsliv, myter og sagn med stor
innlevelse.
(Ellen Dahl blog)
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