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Nesser bliver bedre og bedre. Man mærker jaget, instinket, glæden ved at finde på,
snedigheden ved at planlægge overraskelser for læseren, og det er, som om vi kan mærke
Håkan sidder og grine svedent, når sagens rette sammenhæng går op for os.
Krønike er undertitlen, jovist, og tænker vi på TV-serien af samme navn, ja så kan man jo
lægge i det, hvad man vil.
I hvert fald er der som i TV-serien mange dagligdags konflikter, spændinger, glæder,
forløsninger og sorger, der er sat op med en undertone af total drama og menneskelige
tragedier i og udenfor familien.
Håkon Nesser får indflettet mytologi og, ja krønikeskrivning i sin bog, Han lader nemlig sin
hovedperson, Adalbert Hanzon, alkoholiseret og ven med en rigtig træls, sur stodder, der
konstant ønsker psykisk at tvære ham ud, levere sit opgør med sit liv og kampen mod
alderdommen.
Adalbert ønsker at komme ombord i, hvad der egentlig skete dengang for langt mere end en
menneskealder siden. . . . 
Noget fra dengang indhenter ham, kærligheden ikke mindst. 
Den gamle møgdynge, kalder han livet. Bitterheden over uforløst kærlighed fra dengang
trænger sig på.
Så er scenen ligesom sat. Man omgås vel ikke for ingenting en gnavpot.

I nutiden, og det er altså mere end 40 år efter møder Adalbert, tror han da, sin tidligere elskede
på et apotek.
Denne gang er der ingen til at bestemme, hvem hun skal giftes med, som hendes forældre
dengang gjorde.
Så han lægger en plan . . . . 
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Ovenstående anmeldelse springer lidt i tid og sted, ordvalg og handling. Så er du som læser
advaret. Du skal lige holde tungen, ja lige i munden, for Nesser forstår om nogen også at
springe i tider og episoder. Men har man først vænnet sig til det, så vil man tage denne bog
med en ganske overraskende slutning til sig og lægge den fra sig med et suk over, at den
allerede er færdig.
For bogen er en stor roman, der samler alt det bedste fra kærlighedens, små daglige
finurligheder, forstørrer det og serverer det med enormt talent for vi læsere, som bliver glade og
varme om hjertet og i næste kapitel stive af vrede og skræk, for hvordan kan et menneske klare
den her. Og hvordan vover Adalbert at mene, hvad han gør om livet, uanset hvordan det er
gået. 
Læs selv. Du bliver glad for Nessers nye.
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