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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
500 mennesker flygter til Danmark hvert år. De bedste leverandører og de billigste priser på autocamper leje
i hele Tyskland. 500 mennesker flygter til Danmark hvert år. +Flot og funktionel brugeroverflade + Ingen
generende støj + Mulighed for fjernoptagelse – Højt standby forbrug (indtil videre i hvert fald) Indeholder 7
bonus tracks.
Se aktuelle rejser og weekendophold i Munonne. Skær 50% af sniksnakken og få mere ud af dit møde.
Masser af tips og tricks til hvordan du opnår en støjsvag eller lydløs computer. Det Europæiske Miljøagentur
ønsker at fremme og støtte initiativer, der bekæmper støj. 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. Kontakt en almenpraktiserende læge, hvis du oplever svær
overfølsomhed overfor lyde. En side for dig, der bekymrer dig om lydmiljøet.
Lørdag d. En side for dig, der bekymrer dig om lydmiljøet. Pilgrimmenes Dag, Store Bededag, i Mariager
med gudstjeneste, vandring, fascinerende foredrag af den svenske biolog Stefan Edman, pilgrimssuppe og …
Disse sangtekster er 'MINE' yndlingsmelodier, og IKKE tekster som man kan købe. bag velkendte numre
såsom 'Human' og 'Lay My Body. Skab værdi med strategisk og kollektiv stilhed. Beskrivelse: Der er krig i
mange lande. Kontakt en almenpraktiserende læge, hvis du oplever svær overfølsomhed overfor lyde.
1-2410-102/128 Undersøgelsens resultater og konklusion Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at. I en
hverdag med stigende støj og stress har flere danskere fået øjnene op for gevinsterne ved stilhed.

