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BESKRIVELSE
Først vil jeg fortælle om det røveri vores forældre begik. Bagefter om mordene som fandt sted senere.
Sådan begynder den nye længe ventede roman fra den amerikanske Pulitzer-prisvinder Richard Ford. Da
15-årige Dells forældre røver en bank er det for altid slut med hans trygge eller i det mindste velkendte liv.
Forældrene sendes i fængsel og hans tvillingesøster Berner stikker af og efterlader Dell alene i Great Falls
Montana. Men inden de sociale myndigheder når frem til ham bliver han af en ven af familien smuglet over
grænsen til Canada. Her får han husly og arbejde hos den gådefulde hotelejer Arthur Remlinger. En
amerikaner som også har lagt sin fortid bag sig. Oprørt og fortvivlet over forældrenes svigt kæmper Dell
med at finde en mening en forklaring på hvordan hans veltilpassede forældre kunne udvikle sig til grove
forbrydere? Hvilke hændelser førte til det hvilke samtaler hvilke kompromisser? Hvad får et menneske til
helt at miste grebet om sit eget liv? Spørgsmål som til slut bringer ham på kollisionskurs med den
uberegnelige Remlinger. Og hvad var hans egen rolle i mordene der senere fandt sted? Richard Ford (f.
1944) er en af sin generations betydeligste amerikanske forfattere. Han har tidligere udgivet flere romaner
og tre novellesamlinger. På dansk er udkommet romanerne Vildt liv (1990) Sportsjournalisten (1995)
Uafhængighedsdag (1996) og Som landet ligger (2007) samt novellesamlingerne Kvinder med mænd
(1998) og Kvalitetstid (2005). Richard Ford modtog Pullizerprisen for Uafhængighedsdag.
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Indigenous peoples in present-day Canada include the First Nations, Inuit, and Métis, the last being a
mixed-blood people who originated in the mid-17th ...
Canada is een land in het noorden van Noord-Amerika. In het zuiden wordt het door de Verenigde Staten
begrensd en in het oosten door de Atlantische Oceaan.

3
CANADA
Læs mere ...

