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Som røg for vinden Donal Ryan Hent PDF Irske Donal Ryan har med sine foreløbig to danske udgivelser

(Rust og Et sving mod solen) fået et stort publikum i Danmark. Med denne tredje udgivelse er der ingen tvivl
om, at Donal Ryan vil øge sin popularitet: En roman fortalt via en 33-årig kvinde – gravid med en 17-årig
teenager fra Irlands legendariske vagabondsamfund 'The travellers'. Sjældent er parforholdets stilfærdige
kolde krig beskrevet bedre ... de små forskydninger, der gradvis, nærmest umærkeligt, trækker tæppet væk

under to menneskers kærlighed. Og – måske – giver plads til andre, helt uventede relationer. ”Et
ekstraordinært portræt af utroskab, ensomhed og forræderi … En af de fineste forfattere i Irland i dag … et
græsk drama værdigt … hans ensomme, sørgende forførerske befinder sig i de samme dunkle kroge som

Emma Bovary og Anna Karenina," skrev The Guardian.
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