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Bajads i ilden Niels Vandrefalk Hent PDF Bajads i ilden – kærlighedsrus på vingesus er en ny roman af

teaterinstruktør, dramatiker og skuespiller Niels Vandrefalk. Det er en barsk og balstyrig teaterroman, hvor
grovkornet politisk satire og erotisk højspænding flænser tidsånden. I kulisserne lyner og tordner

skæbnesvangre begivenheder. Falco Peregrinus forsvandt sporløst i august 2008. Han efterlod manuskriptet
til en teaterroman, Teatergal – en forestilling om teatrets magi. Posthumt udgivet af Alba Dio Medea august
2009. Bajads i ilden er en fortsættelse og kan opleves uden at have læst forgængeren. Bajads i ilden er

planlagt som andet bind i Niels Vandrefalks romantrilogi med Teatergal som den første og Holbergs yngel
som den tredje. Alba og Falco tager hinanden i hånden. Hun har overlevet et heksebål antændt af fanatiske
krigskarle i sit fædreland. Han er vendt tilbage fra underverdenen. Gammel tiltrækning kaster dem ud i kåde

klovnerier på en husbåd i Holbergs fødeby, Bergen. De vender tilbage til samfundsmanegen i en
kærlighedsrus af tantrisk elskov. Forvandlet til bajadser. Omslag og illustrationer i bogen er af Adi Holzer.
“… en gave til dem, der tør lade sig more – og forarge. Til såvel spillere som tilskuere udi livets store teater.
Med Bajads i Ilden fortsætter Niels Vandrefalk sit virke som Provocateur i dansk teaterliv.” Litteratursiden

“Det er autofiktion på syre – hvor alle litterære remedier og stilarter tages i brug, og hvor læseren skal kæmpe
for at hænge på, men så også bliver belønnet af den sproglige opfindsomhed … overvældende og

fascinerende.” Teateravisen
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