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Runa Svetlikova
Drieëntwintig tips om de hond en je demonen aan de lijn
te houden. En een postscriptum
Drieëntwintig tips is de neerslag van een rotjaar in het leven van de dichter.
Af en toe schurkt het tegen de grenzen van goede smaak aan en hier en
daar danst het er los over. Dat mag, want het gaat niet over goede smaak.
Drieëntwintig tips biedt hoop aan wie achtervolgd wordt door een zwarte
hond en moed aan wie vecht met demonen. Het is een poging tot literair
verantwoorde braakpoëzie. Het is een poëtisch zelfhulpboek dat werd
geschreven voor zij die een hekel hebben aan zelfhulpboeken en zij die een
hekel hebben aan poëzie. En opgepast: dit boek bevat humor.
Drieëntwintig tips is de tweede poëziebundel van Runa Svetlikova. Met
haar debuut Deze zachte witte kamer won ze de Herman De Coninck
debuutprijs, de Jo Peters poëzieprijs en de Europese Bridges of Struga
debuutprijs.

‘Svetlikova schildert en swingt, denkt en bezweert, maar grijpt je vooral bij je lurven
doordat haar gedichten aan existentiële kwesties raken.’ – Piet Gerbrandy in De Groene
Amsterdammer
‘Een sterke, authentieke bundel met een volstrekt eigen idioom. Pittige vragen als de
vermaarde “Wie zijn we en Waar komen we vandaan” worden met lef, originaliteit en
scherpe onafhankelijke geest benaderd. Dit is een bundel die een volwassenheid toont
die menig dichter die het debuteren al lang achter de rug heeft zou sieren.’ - Juryrapport
van de Herman de Coninck debuutprijs over Deze zachte witte kamer
Runa Svetlikova studeerde grafisch ontwerp en taal- en letterkunde. Ze publiceert in literaire tijdschriften en staat regelmatig op literaire podia. Met haar debuut
Deze zachte witte kamer won ze de Herman De Coninck debuutprijs, de Jo Peters
poëzieprijs en de Europese Bridges of Struga debuutprijs.
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