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Virkelige begivenheder (en artikel i avisen) satte Donal Ryan i gang med denne roman, som The Observer
fulgte på vej med ordene ”hårdtslående og opløftende”. En roman om, hvordan vi (ikke) tager os af hinanden.

”Donal Ryan har en særlig sans for forsoningsprocessen, for de umærkelig skift i mennesket hjerte, der går fra
forseelser og fortvivlelse til en form for forløsning” Wall Street Journal

Donal Ryan er en af de helt store, unge irske forfattere; han har modtaget bl.a. The Guardian First Book
Award, EUs Litteraturpris og The Irish Book Awards, været shortlistet til the IMPAC Dublin Literary Award
og to gange longlistet til Man Booker prisen, senest med Fra et smult og stille hav, der ligeledes er shortlisted
til The Costa Book Award. På dansk er endvidere udkommet romanerne Rust og Som røg fra vinden, samt

novellesamlingen Et sving mod solen.
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