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En roman om kærlighed, kriminalitet, magi, skæbne og om
at vokse op i Brisbanes voldelige arbejderklasses
forstæder af en af Australiens mest spændende nye
forfattere.

Trent Dalton
Enden på det hele er en død, blå fugl
Brisbane, 1985
Hans far er stukket af, hans mor er narkoman, stedfaren sælger heroin,
og hans storebror skriver meddelelser i luften med sin fingre i stedet for
at tale.
Den mest pålidelige voksne i 12-årige Elis liv er Slim, en berygtet
kriminel som er den mand i landet, der er flygtet flest gange fra et
fængsel.
I en fattig forstad til Brisbane forsøger Eli at følge sit hjerte og blive
klog på, hvad der kræves for at blive et godt menneske. Men der er hele
tiden noget, der kommer på tværs – ikke mindst Tytus Broz, byens
notoriske narkokonge.
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Og nu drejer skæbnens hjul endnu engang for Eli, for forude venter et
møde med den far, som han ikke kan huske, en dramatisk redningsaktion
med hans mor i centrum, et endeligt opgør med den underverden, som
har sat sit præg på hele hans barndom – og sidst, men ikke mindst, en
svimlende forelskelse i drømmepigen over dem alle.
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Dreng sluger universet er en opløftende og gribende historie om venskab,
loyalitet og ægte kærlighed - og om den fine grænse mellem magi og
vanvid.

"Som journalist har jeg skrevet tusindvis af ord om det barske
liv i de australske forstæder, og jeg bliver ofte mindet om,
hvordan min egen mors livshistorie er den mest forfærdelige
historie jeg nogensinde har haft den forunderlige og
foruroligende ære for at være en væsentlig del af.
Når folk spørger "Hvem er den mest interessante person, du
nogensinde har talt med?" så er det ikke Dalai Lama, Heath
Ledger eller Matt Damon. Det er min mor. Du ved hvorfor, når
du læser bogen."- Trent Dalton

TRENT DALTON arbejder som journalist på The Weekend Australian Magazine og har tidligere været redaktør på
The Courier-Mail. Han har modtaget Walkley Award for Excellence in Journalism to gange, og Kennedy Award for
Excellence in NSW Journalism tre gange. Hele fire gange har han vundet prisen som News Awards Features
Journalist of the Year i Australien. Dreng sluger universet er hans, delvist selvbiografiske, debutroman.
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