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udtrykke erfaringer og følelser, men da hendes mand pludselig dør, føler hun sig efterladt i et uvirkeligt

tomrum, hvor kroppen ikke kan hjælpe hende. Efter begravelsen vender hun tilbage til deres store, isoleret
beliggende hus ved havet, hvor hun forsøger at skabe sig en ny sammenhængende hverdag i tid og rum. En

dag finder hun i et afsides værelse en gådefuld mand, som bliver hendes vej tilbage til kunsten og
virkeligheden. Don DeLillo (f. 1936) er født i New York og er en af de mest anerkendte nulevende
amerikanske forfattere. Han debuterede i 1971 med romanen "Americana" og har sidenhen været en

fundamental del af den postmoderne litteratur. Forfattere som Brett Easton Ellis og David Foster Wallace er
begge blevet inspireret af Don DeLillos værker.
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