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»Den er så smukt skrevet at det er til at græde over. Det er den rene stilistiske magi, en stor oplevelse.«
- Bibliotekerns Lektørudtalelse
Per Petterson (f. 1952 i Oslo) fik sit store internationale gennembrud med Ud og stjæle heste, der er oversat
til 45 sprog og i 2007 indbragte forfatteren impac-prisen, verdens største litteraturpris for en enkelt bog. I
2009 modtog han nordisk råds litteraturpris for romanen Jeg forbander tidens flod.
En kvinde ser tilbage på sin barndom i 30’erne og 40’erne i en lille havneby i Nordjylland. Faren oplever en
social deroute, og hendes dybt religiøse mor søger trøst i at digte salmer. En gang om måneden spænder
bedstefaren hesten for vognen for at køre til byen og drikke sig fra sans og samling på værtshuset
Aftenstjernen. Fra den store verden hører man om Den spanske borgerkrig, og en dag står tyskerne i byen, og
fra radioen lyder Staunings opfordring til at udvise ro og orden. I kulisserne optræder den fordrukne baron
Biegler, datidens storsmugler Ernst Bremer og landsforræderen Gestapo-Jørgensen. Centralt i historien står
forholdet mellem fortælleren og hendes storebror Jesper der ikke er bange for noget, han er politisk bevidst
og går ind i modstandsbevægelsen. De to søskendes skæbne er symbiotisk forbundet, Jesper drømmer om
Marokko, hun om Sibirien. Da hun senere rejser til København, Stockholm og Oslo, er han stadig det
vigtigste menneske i hendes liv.
»Det er godt! Godt skrevet og godt fortalt, gennemtænkt og velkomponeret. Det er realisme, lige til at blive
høj på.«
- DR/Kulturnyt
»En af forrige tiårs mest gribende romaner.«
- Guardian
»Et mesterværk«
- Times Literary Supplement
Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og The International Impac Dublin Literary Award.
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