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"Hun ville gerne dø og jeg ville gerne have at hun skulle leve og vi var fjender som elskede hinanden."

 

 

 

Hvad gør du, når din elskede søster bønfalder dig om at hjælpe hende med at forlade denne verden, fordi hun
finder livet for pinefuldt, for uudholdeligt? Det er baggrunden for Miriam Toews´ uafrystelige, bevægende,

men også vildt morsomme roman om kærlighed, tab og overlevelse.

 

 

 

Yoli og Elf er to begavede og tæt forbundne søstre. De er dybt forskellige og har alligevel alt til fælles. Søster
er en autentisk og autofiktiv roman - fortalt med Yoli som fortæller - om hendes søster, om deres familie og

opvækst i et lille mennonitter-samfund i et Canada for ikke så længe siden.

 

 

 

Elf er en fejret koncertpianist. Hun lever et velordnet liv med både succes, penge og et lykkeligt ægteskab.
Men også med en livslang depression. Efter endnu et mislykket selvmordsforsøg befinder hun sig på et

psykiatrisk hospital.

 

 

 

Yoli er forfatter og et charmerende rodehoved. Hun skriver underholdningsromaner om en rodeo-heltinde,
men har ambitioner om at færdiggøre den litterære roman, hun har arbejdet på i flere år. Hun har to

teenagerbørn, som hun forsøger at tage sig af. Hun har to skilsmisser bag sig, men falder igen og igen for de
forkerte mænd. Og nu skal hun igen forhindre sin søster i at slå sig selv ihjel.

 

 

 

Miriam Toews (f. 1964) er en af Canadas mest fremtrædende forfattere i dag, belønnet med talrige priser for
sine romaner og udgivet på mange sprog. På dansk er udkommet romanerne Livet som det kunne have været

(2006), De flyvende Troutmans (2009), Før og efter (2012) og senest Små udsving (2014).



 

Forlaget skriver:

"Hun ville gerne dø og jeg ville gerne have at hun skulle leve og
vi var fjender som elskede hinanden."

 

 

 

Hvad gør du, når din elskede søster bønfalder dig om at hjælpe
hende med at forlade denne verden, fordi hun finder livet for

pinefuldt, for uudholdeligt? Det er baggrunden for Miriam Toews´
uafrystelige, bevægende, men også vildt morsomme roman om

kærlighed, tab og overlevelse.

 

 

 

Yoli og Elf er to begavede og tæt forbundne søstre. De er dybt
forskellige og har alligevel alt til fælles. Søster er en autentisk og

autofiktiv roman - fortalt med Yoli som fortæller - om hendes søster,
om deres familie og opvækst i et lille mennonitter-samfund i et

Canada for ikke så længe siden.

 

 

 

Elf er en fejret koncertpianist. Hun lever et velordnet liv med både
succes, penge og et lykkeligt ægteskab. Men også med en livslang
depression. Efter endnu et mislykket selvmordsforsøg befinder hun

sig på et psykiatrisk hospital.

 

 

 

Yoli er forfatter og et charmerende rodehoved. Hun skriver



underholdningsromaner om en rodeo-heltinde, men har ambitioner
om at færdiggøre den litterære roman, hun har arbejdet på i flere år.
Hun har to teenagerbørn, som hun forsøger at tage sig af. Hun har to
skilsmisser bag sig, men falder igen og igen for de forkerte mænd.
Og nu skal hun igen forhindre sin søster i at slå sig selv ihjel.

 

 

 

Miriam Toews (f. 1964) er en af Canadas mest fremtrædende
forfattere i dag, belønnet med talrige priser for sine romaner og
udgivet på mange sprog. På dansk er udkommet romanerne Livet
som det kunne have været (2006), De flyvende Troutmans (2009),

Før og efter (2012) og senest Små udsving (2014).
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