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Du siger noget Niels Barfoed Hent PDF Forlaget skriver: Uanset om Niels Barfoed ser på verden fra sine
vinduer hjemme, eller om han begiver sig ud i sin by, længere ud i sit land eller måske helt udenlands, er det

altid med de helt fintfølende antenner ude. Niels Barfoed er altid parat til at tage imod verden, lade sig
påvirke af den. Ligefrem lade sig flytte, både i bogstavelig og overført betydning. Han kan se det store i det
små og det små i det store. Han har skarpt blik for det komiske, det rørende, det oprørende. Han forholder sig
med åbenhed og forventninger til sine medmennesker med alle de kvaliteter og svagheder, som de hver især

har.Og han kan skrive om det alt sammen i sin helt egen toneart. 

Du siger noget er en samling udvalgte foednoter fra Politiken, som har været publiceret igennem de senere år,
og dertil kommer et par helt nyskrevne. I de helt korte tekster skriver Niels Barfoed en stor virkelighed frem,
hvor der er højt til loftet, og som det er en fornøjelse at træde ind i. Og når teksterne læses i sammenhæng,
som der nu er mulighed for, opstår der forbindelser og perspektiver, som udvider det barfoedske portræt af
vores tid.Niels Barfoed modtog 2013 Georg Brandes-prisen for sin seneste udgivelse, Benedicte - en skæbne.
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