sandsigeren:
et af mine 2007-projekter handler om at få genlæst hele dune-serien for anden
gang i kronologisk rækkefølge… og denne gang har jeg besluttet at give brian
herberts og kevin andersons fortsættelser en chance efter i årevis at have
undgået dem på baggrund af advarsler fra dune-kendere i min omgangskreds…
foreløbig er jeg færdig med de første tre bind og halvvejs i nummer fire (som
formentlig er det jeg husker dårligst - der er i hvert fald en del ting som
overrasker mig ind imellem…)
update den 22. oktober: efter at være blevet færdig med bind fire kæmper jeg
nu en brav kamp for at komme ind i bind fem, heretics of dune, men det
holder hårdt og jeg kan ikke blive enig med mig selv om hvorvidt det skyldes
for meget dune eller om dette bind vitterligt er lidt af en sejtrækker… jeg har
stadig ikke modtaget brian herberts biografi som skulle være undervejs fra
canada og jeg faldt alligevel for fristelsen til at bestille legends-trilogien samme
sted fordi prisen var passende langt nede… heldigvis ligger jeg ikke under for
komplethedsmani, men jeg hæfter mig ved at prisen på dune-tv-serien er på
vej ned så… og på et eller andet tidspunkt skal jeg jo have den set…
update den 8. november: det er ved at udvikle sig til at ganske omfattende
læseprojekt (pt. i underkanten af otte tusind tættrykte sider) og samtidig
kæmper jeg med en irrationel trang til at anskaffe bøger, jeg allerede har
udelukkende fordi de findes og måske ville gøre mig lykkeligere..? senest er
jeg gået i gang med at opstøve et eksemplar af en illustrerede dune-udgave
fra sidst i 70′erne til trods for at illustrationerne kun er jævnt gode og der i
virkeligheden ikke er særlig mange af dem… desuden skal det være et pænt
eksemplar og jeg er ikke indstillet på at betale mere end højst nødvendigt… og
så er det jo ikke nemt… ps: for ikke så længe siden var der en som sagde til
mig: du ender med at blive blå i øjnene… det ville i grunden ikke være så
tosset, så fik jeg da lidt ud af det…

brian herbert & kevin j. anderson (aka the dune factory) skulle efter sigende
være i gang med endnu en trilogi som tidsmæssigt ligger imellem bind tre og
bind fire… vi ved snart ikke, hvad vi skal mene om den sag eller hvordan vi
skal få plads til alle de trilogier…

jeg endte med at købe en hardback-udgave af biografien eftersom den kun
kostede en ti’er mere end paperbackudgaven… det er en temmelig anekdotisk
affære uden de store forsøg på at gå ind i dybere analyser af tingene… den er
let og hurtigt læst og, er jeg bange for, også hurtigt glemt igen… the road to
dune er for hardcore dune-fans… der er nogle stumper, men forbløffende få,
som blev redigeret ud i sin tid og en alternativ dune-historie som de to har
skrevet sammen på baggrund af herberts efterladte noter… til slut en håndfuld
hurtigt glemte noveller for at komme op omkring de fem hundrede sider en
bog helst skal fylde i vore dage…
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den første af de (foreløbig) to trilogier som er skrevet i kølvandet på de seks
originale romaner… de foregår umiddelbart før handlingen i herberts verden og
skildrer de tre familier som spiller en afgørende rolle i den senere konflikt…
som sådan er de interessante, omend man næppe får det store udbytte, hvis
man ikke har læst de seks forinden… brian herbert og kevin anderson er et par
habile sf-forfattere, men de har altså ikke samme niveau som frank herbert og
de tre bøger kan bedst sammenlignes med en typisk amerikansk mainstream
tv-serie… det er ikke svært at følge med og man er aldrig i tvivl om hvem der
er de onde… det første bind forekommer mig at være det bedste og
harkonnen-bindet har sine højdepunkter…

de tre legends-bind foregår ti tusind år før begivenhederne på dune som de
skildres i de første tre bind af sagaen og behandler således nogle af de
begivenheder der i romanerne mest af alt fremtræder som myter fra en fjern
fortid… meget af det jeg allerede har sagt om house-trilogien kan siges om
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denne, bortset fra at der er endnu mere action… på deres egne præmisser er
de ganske underholdende selvom det ikke er den rene spice melange…

normalt har jeg det princip ikke at lade mig styre af andres meninger, men at
dømme efter anmeldelserne på amazon i england, skal der nok ske noget
særligt for at få mig til at købe og læse disse to bind der skal forestille at være
dune bind syv på baggrund af herberts efterladte noter…

jeg kan ikke lade være med at blive en lille smule nostalgisk, når jeg ser disse
gamle engelske paperbackomslag af bruce pennington fra slutningen af
70′erne…
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det seneste amerikanske optryk med nye omslag…

http://tim.oreilly.com/herbert/index.html <-- hele teksten fra 1981-udgaven
http://www.wordfire.com/
http://www.dunenovels.com/index.html
http://www.dunenovels.com/dune7blog/dune7blog.html
http://www.dunenovels.com/timeline.html <-- timeline
http://www.thedune.ru/encyclopedia.html
http://www.thedune.ru/cgibin/ccc/counter.pl?duneenc/download/DUNE_ENCYCLOPEDIA.pdf <-- hele
teksten indscannet

5

6

dune er, ikke helt uventet, the most commonly shared book i library thing’s
gruppe for sf-fans… desuden er der en ret spøjs debattråd i samme gruppe…
en omfattende samling af omslag fra alverdens lande…
jeg ved godt at disse sider er noget rod… undskyld…
[all nights reserved by listemageren.dk]
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