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verdensberømt. Romanen blev siden en oscarvindende film. Nu har hun begået endnu et fortættet psykologisk
drama om et barn, der udsættes for uhyrlige prøvelser. Denne gang befinder vi os i 1850’ernes Irland. Dagen
efter sin brors død indleder den elleve-årige Anna O’Donnell en faste for at formilde Gud. Fire måneder
senere lever hun stadig i bedste velgående uden at have taget nogen form for føde til sig. Folk valfarter

allerede til den lille irske flække, hvor hun bor, for at købe sig til helbredelse gennem pigens berøring. Den
unge sygeplejerske Elisabeth Wright, der er uddannet af den legendariske Florence Nightingale, og derfor
betragtes som særlig dygtig og hæderlig, tilkaldes for at afgøre, om pigen hemmeligt spiser, eller om hun
virkelig er et under. Og nu begynder et nervepirrende og nådesløst psykologisk magtspil i det lille religiøst
afsporede samfund. Om forfatteren: Emma Donoghue er født i Dublin i 1969. Hun er prisbelønnet forfatter til
en række romaner og har desuden skrevet skuespil og radioteater. I 2010 fik hun sit verdensomspændende
gennembrud med romanen Rum, der blev filmatiseret i 2016 og oscarnomineret for bedste manuskript.

Underet er hendes anden roman på dansk. Hun bor i Canada med sin familie.

 

Emma Donoghues gennembrudsroman Rum gjorde hende med et
slag verdensberømt. Romanen blev siden en oscarvindende film. Nu
har hun begået endnu et fortættet psykologisk drama om et barn, der

udsættes for uhyrlige prøvelser. Denne gang befinder vi os i
1850’ernes Irland. Dagen efter sin brors død indleder den elleve-
årige Anna O’Donnell en faste for at formilde Gud. Fire måneder
senere lever hun stadig i bedste velgående uden at have taget nogen
form for føde til sig. Folk valfarter allerede til den lille irske flække,
hvor hun bor, for at købe sig til helbredelse gennem pigens berøring.
Den unge sygeplejerske Elisabeth Wright, der er uddannet af den
legendariske Florence Nightingale, og derfor betragtes som særlig
dygtig og hæderlig, tilkaldes for at afgøre, om pigen hemmeligt



spiser, eller om hun virkelig er et under. Og nu begynder et
nervepirrende og nådesløst psykologisk magtspil i det lille religiøst
afsporede samfund. Om forfatteren: Emma Donoghue er født i

Dublin i 1969. Hun er prisbelønnet forfatter til en række romaner og
har desuden skrevet skuespil og radioteater. I 2010 fik hun sit
verdensomspændende gennembrud med romanen Rum, der blev

filmatiseret i 2016 og oscarnomineret for bedste manuskript. Underet
er hendes anden roman på dansk. Hun bor i Canada med sin familie.
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