Pressemeddelelse
Bevægende og humoristisk roman om at være mor
til et barn med autisme
Kort over verden har fortryllet de britiske læsere med sin humor og letgenkendelige historie om de svære følelser i forældre- og ægteskab. Det er fortællingen
om Alice, der føler sig helt alene – fysisk og mentalt – som mor til en søn, der
ikke helt er som de andre børn.
Sam elsker lade sin finger følge vejene på de mange kort, han finder. Han elsker også selv at
tegne kort; dog kun over sit lokalområde, for i sit 12-årige liv har har aldrig turdet vove sig uden
for sine forældres gård.
Alice kommer til gengæld ud i verden, altså hver tirsdag mellem 14 og 15, hvor hun lige kan nå
en kop te inde i landsbyen. Men hun skal huske at komme hjem til aftalt tid, ellers får Sam en
nedsmeltning.
Både Sam og Alice drømmer om at forlade gården og opleve verden. Sam har autisme og tør ikke.
Alice kan ikke, for hun skal jo passe på sin søn. Guderne skal vide, at hans far Duncan ikke gør
meget for at hjælpe til.
Men en dag tager Duncan den omvandrende strejfer Larry med hjem til gården. Han vækker nye
følelser i både Sam og Alice, og drømmen om at opleve en ny og større verden begynder at presse
sig på ...
Catherine Simpson er journalist og forfatter og har skrevet flere noveller. Kort over verden er
hendes debut som romanforfatter. Hun har selv en datter med autisme. Læs mere på catherinesimpson.co.uk.
De britiske anmeldere skrev bl.a.:
»Catherine Simpsons debutroman er bevægende uden at være sødladen og i sidste ende fuld af håb«. – Sunday Mirror
»Skarpt observeret […] fantastisk læsning«. – Glasgow Herald
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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