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Tilgiv os A.M. Homes Hent PDF Forlaget skriver: Harry Silver lever et stille, ensformigt liv indtil et kys ved
en Thanksgiving-fest bliver begyndelsen til en kæde af dramatiske begivenheder. Hans kone forlader ham, og
pludselig står han med ansvaret for sin brors to børn og en hund, og hans liv får ny mening. Bogen følger

Harrys oplevelser gennem et år, som fører ham vidt omkring - åndeligt og konkret.

*

Vinder af Bailey's Women's Prize for Fiction

Bogen begynder med stor styrke - og derefter tager den rigtig fart. Jeg kan ikke huske hvornår jeg har læst en
roman med så stor fortælleintensitet ... Rent ud sagt utrolig.

- Salman Rushdie

Hendes sprog er præcist, hendes observationer skarpe, stilen hårdtslående, hendes verdensbillede dystert, men
på en måde rammende - i forstyrrende grad.

- Sunday Times

Homes' dialog er ekstremt morsom, en standupkomiker værdig - hurtig og rå.
- New York Review of Books

Dette er vor tids store amerikanske roman.
- Guardian

A.M. Homes kan ikke rigtig sammenlignes med nogen anden forfatter;?ingen er nær så mørke og morsomme
og elegante på samme tid. Tilgiv Os har narrativ intensitet som Jonathan Franzens Korrektionerne og

emotionel kraft som Siri Hustvedts Det Jeg
Elskede, alt sammen fortalt med Larry Davids blik. Det er den bedste bog, jeg har læst i år.

- Observer

En vidunderlig, vild, hjerteknusende, grinagtig og forbløffende roman.
- Independent on Sunday

Tilgiv Os er en vild og svimlende idérig satire om nutidens USA, hvis mørke hjerte Homes spidder som ingen
anden.
- Stylist
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