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Rust Donal Ryan Hent PDF "Donal Ryans kakofoni af stemmer – 21 i alt – er blevet sammenlignet med andre
garvede, irske prosaforfattere, men også med selveste den walisiske lyriks konge, Dylan Thomas, som i

'Under mælkeskoven' mestrer noget af det samme. Og man forstår det. Kunsten er på én gang at fortælle en
samlet historie og separere stemmerne. Det lykkes flot. Ikke uden grund har Ryan vundet både The Guardians

debutpris og The Irish Book Award." Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen

"Det er en fabelagtig bog. Lille af sideomfang men stor i klogskab ... Det er en klog bog, der efterlader dig
svimmel og med meget at tænke over." Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende

”Donal Ryans virtuose debutroman er et komplekst portræt af et samfund i chok ... Ryan skaber ord og
mening ud af den dybeste tavshed; hans personers vidnesbyrd klinger rigt og sandt – sjovt og gribende og

banalt og ekstraordinært – og vi kan ikke lade være med at lytte” – The Guardian

”En formidabel debut” – The Telegraph

”Donal Ryan er et ægte og allerede flyvefærdigt talent” – The Spectator
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