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När kapitalismen har utarmat hela USA, staten förvandlats till en
totalitär makt och klimatförändringar gjort att stora delar av land
sjunkit långt ner under havsytan, stiger hoppet om att en ny och fri
kontinent ska resa sig ur vattenmassorna. Ursula K. Le Guins

dystopiska novell Ett nytt Atlantis skrevs redan 1975 men behandlar
ämnen som känns obehagligt aktuella även idag.

"Jag såg det. Jag såg det. Jag såg de vita tornen och vattnet som
forsade nerför deras sidor och rann tillbaka ut i havet. Och solen

lyste på gatorna efter tiotusen år av mörker."
"Jag hörde dem", sa Simon med låg röst från skuggorna. "Jag hörde

deras röster."
"Jesus, sluta!"utbrast Max, ställde sig upp och snubblade ut i den

mörka hallen utan sin rock. Vi hörde honom springa nerför trappan.
"Phil", sa Simon från sängen, "skulle vi kunna lyfta upp de vita tornen

med vår hävstång och vår fasta punkt?"
Efter en lång tystnad svarade Phil Drum: "Vi har kraften att göra det."

Ursula K. Le Guins (1929-2018) i produktiva författarskap har sedan
60-talet rört sig över en rad genrer, däribland science fiction, ett



mansdominerat område där hon inte bara tagit sig fram, utan även
framhållits som en av de största: "America's greatest living science
fiction writer" skrev till exempel The New York Times 2016. Nu ger
Novellix ut hennes novell Ett nytt Atlantis i en nyöversättning av

Lena Jonsson.

"I 'Ett nytt Atlantis' förändras världen när isen vid polerna smälter
och vissa kontinenter försvinner i havet. Det är nästan obegripligt att
den är över fyrtio år gammal, Le Guin beskriver en lätt igenkännlig

värld."
Dagens Nyheter Novellix ger ut små, snygga böcker med en novell
per bok. Både klassiker och nyskrivet - allt ifrån Virginia Woolf till
Håkan Nesser! Samtliga böcker med originalomslag av svenska
formgivare, illustratörer och konstnärer. Novellix-novellerna säljs

både styckvis och förpackade i fina presentaskar. Stora
läsupplevelser i ett litet format.
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