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Medrivende og intens fortælling fra
en af USA’s største forfattere
Dave Eggers

Paraden
En tidsløs fortælling om krig og fred, fattig og rig, teknologi og kultur,
der behandler spørgsmålet; kan vi nogensinde rigtigt forstå et andet
lands krig? Og hvilken rolle skal vi have i at smede andres fred?

♥♥♥♥♥

I PARADEN af Dave Eggers er et land på vej ud af et årti formørket
af krig. For at sikre freden bestiller regeringen en vej, som skal
binde de to halvdele af staten sammen. To mænd, udenlandske
entreprenører, bliver sendt af sted for at bygge vejen. Den ene er
flyvsk og eventyrlysten, den anden vil bare have arbejdet overstået.
Deres forskellighed får dem snart viklet ind i alverdens problemer, men
begge mænd må indse det absurde i deres mission og de voldsomme
konsekvenser af deres tilstedeværelse i landet.
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Spørgsmål til læsegruppe
1)

Hvordan bliver romanens problematikker sat i scene, allerede da Fire og Ni
mødes og spiser morgenmad?

2)

På side 16 svarer Fire nej til, at han nogensinde har oplevet ballade på jobbet,
selvom han har fået en pistol for panden to gange, set bjerge af lig ved en
forgiftet brønd, set et passagerfly blive skudt ned og en enkelt gang lige præcis
misset en korsfæstelse. Hvad siger det om Fire, at han ikke opfatter det som
”ballade”?

3)

Hvad gør det ved romanen, at man ikke kender navnet på landet, hvor
handlingen foregår, og at man ikke ved, hvilket land Fire og Ni kommer fra? Hvor
tror du, handlingen udspiller sig? Hvilket land tror du, Fire og Ni kommer fra?

4)

Foregår PARADEN i vores tid, eller er det i fremtiden? Er det i fortiden? Hvad gør
det ved romanen, at man ikke kan fæstne den i tid?

5)

På side 40-41 taler Ni om butikkerne og restauranterne, der skyder op i landet og
om muligheden for en varig fred i landet. Han siger til Fire: ”Mit hjerte er fuldt. Er
dit hjerte fuldt?”. Hvad mener Ni med det? Og hvorfor er Fire ligeglad de ting, de
har set?

6)

På side 44 taler Ni om de prostituerede, deres friskhed, deres taknemmelighed,
hvor få penge, de skal have for deres ydelser. Hvad vil Dave Eggers fortælle om
Ni ved at vise hans glæde ved landets prostituerede?

7)

På side 70-71 fortæller Ni om præsidentens kones død under borgerkrigen, og
hvordan den førte til våbenhvilen og præsidentens idé om en parade. Hvordan
forvarsler Nis fortælling de senere begivenheder?

8)

Fire tænker i flere omgange på at slå løs på Ni, og på side 108 står der: ”Han
måtte gøre noget ved Ni. Noget strengt, noget afstraffende.” På side 119
overvejer Fire at slå Ni ihjel. Hvorfor er Fire så vred over Nis svinkeærinder? Hvad
repræsenterer Fires vrede?

9)

På side 134-135 fortæller Medaljonen Fire om de mange voldtægter under
borgerkrigen og om, hvordan hans egen kone blev voldtaget. Mødre, koner,
døtre, nogle gange for soldaternes fornøjelse og nogle gange som en straf.
Fire vil helst ikke høre om det, men alligevel signalerer han, at Medaljonen skal
fortsætte med at fortælle. Og han beklager over for Medaljonen. Hvad sker der
med Fires karakter i forbindelse med, at han hører om krigens gru? Hvorfor går
Fire pludselig med til at hjælpe Medaljonen med et brevkursus?
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10)

Ni bliver beskyldt for at have voldtaget en ung kvinde, og på side 185 siger
Medaljonen: ”Fordi hun nu er fordærvet, risikerer hun at blive dræbt eller dræbe
sig selv. Det gør mange kvinder.” Hvad siger det om Nis måde at ”bruge” det
fremmede land på? Hvis han har voldtaget kvinden, hvad siger det så om
karakteren Nis forhold til den lokalbefolkning, han har forsvaret og besøgt
mange gange?

11)

Den lyshårede kvinde på klinikken er ligeglad med Nis sygdom, og den vestlige
medicin kurerer ham ikke. Men de lokale hjælper gang på gang mod at få et telt,
lidt mad og små beløb, og i sidste ende er det netop lokale kvinder, der redder
Nis liv med deres egen medicin. Hvorfor?

12)

Fire hører gennem hele fortællingen noget i sine høretelefoner, der viser sig
at være lyde af hans familie, der dækker morgenbord og spiser morgenmad.
Hvorfor hører han det?

13)

Paraden har en meget markant slutning: Hvordan læser I den slutning ind i
bogens handlingsforløb?
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Anbefalinger til andre romaner,
der egner sig til læsegrupper

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

Vi anbefaler også disse romaner
til din læsegruppe.
Tryk på linket under forsiderne,
og læs mere.
Her finder du også
læsegruppematerialet til
de pågældende titler.
God læselyst!
Hilsen Turbine

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

