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”En triumf. Fuller opbygger mesterligt plottet i denne voksenthriller
af et eventyr, fuld af antydninger, spørgsmål og spænding.”
The Times

P

		 eggy er otte år, da hendes far, efter en familiekrise som
Peggy på det tidspunkt ikke forstår, tager hende med fra
barndomshjemmet i London for at leve i en forfalden, øde
hytte i en fjern europæisk skov. Der fortæller han hende, at moren
og resten af verden er blevet udslettet i et ragnarok, og at de to er de eneste overlevende.
I de følgende ni år lever de i total isolation af det, de kan finde i naturen. De samler bær og brænde, fanger egern og forsøger at komme bedst muligt gennem vintrene, men som tiden går bliver blot
det at overleve vanskeligere, og i takt med at Peggy modnes til en ung kvinde, rækker hendes længsler og fantasi langt ud over deres lille afsondrede univers, og hendes tillid til den stadig mere mentalt
uligevægtige far og hans forklaringer og handlinger svinder. Et dramatisk opgør er uundgåeligt.
Vores endeløse dage er et mørkt og gribende familiedrama, skrevet i et meget smukt sprog med stor
dybde i både natur- og menneskeskildringer. Claire Fuller fik da også Englands fornemste debutantpris, Desmond Elliott Prize, for bogen, der også er longlistet til de internationale bibliotekers pris, The
Internationel Dublin Literary Award, ligesom den var finalist til American Booksellers’ Associations
2016-pris for udenlandsk skønlitteratur. Bogen er købt til udgivelse i foreløbig 18 lande.

I

C laire Fuller er født i 1967 i Oxfordshire, England. Hun uddannede sig som skulptør på Winchester
School of Art, men fortsatte sin karriere inden for marketing, og hun begyndte først at skrive som fyrreårig. Hun har en MA i Creative and Critical Writing fra University of Winchester og bor i Hampshire
med sin mand og to børn.
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