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Når mørket bryder frem Michael Cunningham Hent PDF Forlaget skriver: »Der er sætninger så kraftfuldt
præcise og smukke, at de nærmest svæver over siden.«

- Entertainment Weekly

På overfladen lever Peter og Rebecca Harris en misundelsesværdig tilværelse i New York omgivet af kunst og
byens pulserende liv. Han er gallerist, hun er redaktør, og de lever et liv, hvor venner er noget man har i
overflod, og cocktailpartys er det, man slår tiden ihjel med. Men en uro ulmer i Peter. For midt i det

tilsyneladende perfekte liv længes han efter, at livet for alvor rammer ham. Og det gør det. I skikkelse af
Rebeccas lillebror Mizzy - der egentlig hedder Ethan, men bliver kaldt Mizzy: ´Fejltagelsen´. 

Når mørket bryder frem er en smuk og hjerteskærende roman om ægteskab, om de flossede bånd mellem
forældre og børn, om det moderne menneskes formålsløse famlen - og om længsel.   

»Cunningham har udviklet denne fængslende narrative stemme, der blander hans egne skarpe kommentarer
med Peters spot-heroiske fortvivlelse. Halvt Henry James, halvt James Joyce, men helt igennem Cunningham

(.)«
- The Washington Post 
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