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Nada, en ung serbisk sangerinde fra operaen i Sarajevo, flygter under belejringen af byen i 1992. Hun mister
kontakten til sin mand, den muslimske spillemand Zlatan, som hun tror er død. Og kort efter ankomsten til
flygtningelejren opdager hun, at hun er gravid.
I Danmark møder hun antropologen Andreas Ask, der ernærer sig som bedemand. Andreas er dybt fascineret
af den smukke Nada.
Og det, som hun ikke troede muligt, sker. Nada forelsker sig igen. De gifter sig og Andreas tager hendes barn,
drengen Kiko, til sig. Det gode liv findes stadig. Men 10 år senere overhales Nada af sin skæbne og den
hemmelighed, hun har båret på siden sin flugt fra Sarajevo. Støj og stilhed er en gribende roman om passion
og om den altoverskyggende kærlighed. Om krig og vold, begær, sex, had, overlevelse - og musik. Og
fortælleren – hvem er han? En mand der er strandet ved havet i det sydlige Kroatien. Har han selv en skæbne?
Og har han taget den på sig? Om forfatteren: Henrik Juul Jensen, født 1943, forfatter, journalist og cand.mag.
Han har arbejdet som underviser, som musiker, som konsulent for miljøorganisationen NOAH med

folkeoplysning om bioteknologi, som leder af et integrationscenter for indvandrere og flygtninge i
Frederiksborg Amt og som redaktør og journalist på månedsbladet PRESS. Som freelancer har han lavet en
række interview, dokumentarer og montager, især til Danmarks Radio.
Tidligere udgivelser: doku-fiktionen Afterbeat.
En samtale med Klaus Rifbjerg (1996), cd’en Katedralen i Nevers (1999), romanen Stenhuset (2002) og
portrætbogen Bjørn Nørgaard.
En billedhuggers verden (2007). Se også en video, hvor forfatteren fortæller om bogen:
http://vimeo.com/mediamovers/review/37184485/486c497cba
Leder du efter headset til professionelt brug. Der hvor jeg har den fra er indeni coveret, på cd-en.
1-2410-102/128 Undersøgelsens resultater og konklusion Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at. Det er
også noget, vi taler meget om for tiden. Det irriterer os lidt, da vi synes vi er nok væk fra hinanden til dagligt,
så hvis vi endelig holder fest, vil vi gerne være sammen. Find afrejsedatoer i den måned du holder ferie. Skær
50% af sniksnakken og få mere ud af dit møde. 21. Rory Graham, bedst kendt under kunstnernavnet
Rag'n'Bone Man, er en britisk sanger og sangskriver.
Citat siden Et portræt af Gustav Winckler: Denne side er et forsøg på at få et lidt nærmere indblik i hvordan
Gustav Winckler var og hvordan han havde det med den tid han levede i og de mennesker han omgik. Det er
også noget, vi taler meget om for tiden. Skab værdi med strategisk og kollektiv stilhed. Skab værdi med
strategisk og kollektiv stilhed. Sangeren står bl.
ny dansk artikel om vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom. En side for dig, der bekymrer dig om lydmiljøet.
Irak, Iran, Afghanistan, Kosovo og Somalia er de lande de fleste flygtninge i Danmark kommer fra. Kontakt
en almenpraktiserende læge, hvis du oplever svær overfølsomhed overfor lyde. De bedste leverandører og de
billigste priser på autocamper leje i hele Tyskland. Se udvalget af Jabra, Plantronics og Sennheiser headset og
find favoritten her - altid billigt hos Zinuss.

