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”En indsigtsfuld, stilistisk dristig og på én gang cool og varm roman.”
Ida Jessen

R

omanen foregår i 1930’ernes og 40’ernes USA,
som vi ser gennem øjnene på mrs. Bridge. Hun tilhører
det velbjærgede borgerskab i Kansas City, har tre børn og en venlig og velmenende sagførerægtemand.
Alligevel finder hun livet stadig mere forvirrende, og hun gribes i stigende grad af en vag, urovækkende følelse
af, at alt ikke er, som det skulle være i hendes liv.
En fantastisk velskrevet, sørgmunter og skarpt pointeret roman, der fanger den moralske forvirring, tomhed og
endda rædsel, der kan opstå i et materielt trygt, men tiltagende meningstomt liv.

M rs. Bridge betragtes i USA som en af de klassiske romaner fra det 20. århundrede og har været en stor
Iinspiration
for mange forfattere, bl.a. Jonathan Franzen. Den udkom første gang i 1959, og i 1969 udkom
Mr. Bridge, hvor vi ser historien fra den anden side af ægteskabet (udkommer på forlaget OLGA i foråret
2018).

D

EVAN S. CONNELL blev født i Kansas City, Missouri, i 1924. Efter kort tids studier meldte han sig til den amerikanske flåde i 1943 og blev pilot. Efter afslutningen af anden verdenskrig studerede han engelsk og creative
writing ved både Columbia University i New York og Stanford University i Californien og helligede sig derefter sit forfatterskab. Han døde i 2013 i Santa Fé, New Mexico, hvor han havde boet og arbejdet i årtier.

Med venlig hilsen
på forlaget OLGAS vegne
Knud Mahler

PS. Omslag samt forfatterfoto kan downloades fra omtalen af bogen på www.forlagetolga.dk
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