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Prisvindende srilankansk roman fra 1970 udkommer på dansk
Nilakili – Jordpapegøjen er en historie om landsbylivet i Vanni i det nordlige Sri
Lanka. Om ung kærlighed, unge elskendes kamp med og mod naturen og menneskerne omkring dem, om beskrivelser af naturens skønhed og magt – og om familiekonflikter. Bogen er forfatter Annamalai Balamanoharans debutroman, der oprindeligt blev udgivet på tamilsk i 1970 i Sri Lanka. Den fik dengang prisen for bedste roman, en pris udstedt af Det srilankanske litteraturakademi.
I et rytmisk og farverigt sprog beskrives en eksotisk verden, der
fandtes langt borte for år tilbage, og som måske stadig findes. Men
især er Nilakili – Jordpapegøjen en bevægende historie om kærlighedens glæder og smerter – og en sang om livets gang. Pathanjali og Kathiraman lever i et med naturen, langt væk fra de store
byer. Men naturen kan også vende sig imod dem, og det samme
kan Kathiramans far, der ikke velsigner deres ægteskab. Og
pludselig flytter den kløgtige skolelærer Suntharam til landsbyen og bringer den civiliserede verdens fristelser med sig.
Pathanjali er en jordpapegøje. Jordpapegøjer lever ubekymrede nede ved jorden; de ønsker ikke at flyve højt; de fanges
let i fælder. De er uskyldigt simple og herlige. Kan Pathanjali
og Kathiraman modstå naturens kræfter og den nye verdens
forbudte lærdom? Bliver de revet med stormen, eller kan de
blive nede på jorden?
Nilakili – Jordpapegøjen er i 2017 oversat af Annamalai
Balamanoharan til engelsk og herefter til dansk af Benny Wielandt, og den
smukke forside til den originale udgivelse er bevaret. Historien har en nærmest mytisk
aura og appellerer til alle, der kan lide folkefortællinger, samt alle, som er interesserede i
srilankansk kultur.
Annamalai Balamanoharan har på engelsk fået udgivet bogen Bleeding Hearts i 2008
på forlaget Mithra, som er et forlag dedikeret til udgivelse af bøger for den tamilske diaspora. På dansk har han i 1991 fået udgivet Navaltræet – og andre noveller fra Sri Lanka på
forlaget STOUT. Annamalai Balamanoharan er også forfatter til Dansk/tamilsk ordbog fra
samme forlag.

Nilakili – Jordpapegøjen udkommer på Skriveforlaget den 5. april 2018. Annamalai Balamanoharan giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 71 48 86 53 eller e-mail balamanoharan80@gmail.com
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