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Redningsafstand Samanta Schweblin Hent PDF Forlaget skriver: I Redningsafstand befinder vi os i en
argentinsk flække langt fra byerne. Her løber en forgiftet bæk. Her ligger en fabrik, som tager imod lastbiler

fulde af store dunke. Sygeplejersken behandler det meste med håndkøbsmedicin. Hvis der sker noget
alvorligt, konsulterer man kvinden i det grønne hus. Og så er der ormene.

Det er et miljø, hvor man ikke tager øjnene fra sit barn. Nogle gange har man bare ikke øjne nok, som det
hedder i anslaget.

Redningsafstand er en gysende intens, foruroligende og enkel roman for to stemmer, der befinder sig i en
slags tomrum.

Bogen er argentinske Samanta Schweblins (f. 1978) første roman, som udkom i hjemlandet i 2014, og den er
siden oversat og udgivet i en lang række andre lande. Redningsafstand er nomineret til den prestigiøse Man

Booker International Price 2017.

"Genial . Det føles, som om bogen tilhører en helt ny litterær genre."
- The New Yorker
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