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På hospitalet ligger Hasse og venter på at dø. Først i selskab med tre andre patienter, men snart ligger han der
alene. Plejet af sygeplejerskerne Birgit og Angela. Mens han venter. Og forbereder sig på ikke længere at

findes.

Pressen skrev
»(seks hjerter) Wijkmarks dødskabaret er verdenslitteratur (.) Hvilken indsigt i sindets vildveje, hvilken

overlegen sprogkunst.«
- Politiken

»... en lille mesterlig roman om livets sidste udbrud af vitalitet op mod den uafvendelige afslutning. (...)
Romanen er en lille litterær perle. Skrevet med den sene mesters lethed og suverænitet.«

- Dagbladet Information

»(fem stjerner) Med Natten der kommer har Carl-Henning Wijkmark skrevet en dyb, vemodssmuk roman om
livet lige inden døden. (.) Fortrinligt.«

- Berlingske

»Fuldkommen uforlignelig og fantastisk roman om en gammel, døende mands sidste store projekt.
Litteraturens og sprogets magt fornægter sig ikke, og livets ej heller. «

- Litteratursiden.dk

Vinder af Augustprisen
Natten der kommer vandt i 2007 den prestigefyldte svenske Augustpris. Priskomiteen udtalte i den

forbindelse:

»Mennesket kan ikke snyde døden, men Carl-Henning Wijkmark viser, at litteraturen kan gøre det. Natten der
kommer er et eksistentielt kammerspil om kampen mod kroppens forfald og lidelse. Det er et underligt

opmuntrende drama om kunsten at dø.«

Om forfatteren
Carl-Henning Wijkmark hører til blandt Sveriges store forfatttere. Han betragtes dog ofte som en outsider, og

har især fået sin anerkendelse i udlandet. Også i Sverige har han dog modtaget flere priser for sit
forfatterskab. Ved siden af sine skønlitterære værker har Carl-Henning Wijkmark udgivet flere essaysamlinger

om litteratur og europæisk kulturhistorie. Han er desuden en betydelig oversætter af bl.a. Nietzsche og
Walther Benjamin.

Wijkmarks debutromanen Jægerne på Karinhall fra 1972, er blandt hans mest kendte værker og er oversat til
flere sprog. Den udkom for første gang på dansk i 2012.

Her skrev anmelderne blandt andet:
- Fremragende roman - Jes Stein Pedersen, Politiken

- En af de bedste romaner jeg har læst i mange år. - Anna Libak, Radio24syv
- ... fastholder læseren i morbid fascination - især fordi den er så velskrevet. - Torben Brostrøm, Information
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