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Solstål Mike McCormack Hent PDF Forlaget skriver: Det er Alle Sjæles Dag. Dagen, hvor de døde siges at
kunne vende tilbage. Marcus Conway, en midaldrene ingeniør, har været langt undervejs for endelig at stå i
sit hjem og gruble over sit livs rytmer og ritualer. Med ingeniørens blik spekulerer han over, hvordan broer,

banker, økonomier, familier, og ægteskaber er konstrueret, og hvordan de kan bryde sammen.
Mike McCormack portrætterer orden og kaos, kærlighed og tab i én mands liv, fastholdt i en time, i én lang,

flydende sætning. 
Solstål er blevet kåret til BGE Irish Book of the Year 2016, og vinder af The Goldsmiths Prize 2016, samt

indstillet til The Man Booker Prize 2017 og International DUBLIN Literary Award 2018. 
”betagende”  – The Chicago Review of books  

“En Joyceansk roman om sygdom, lidelse og arbejde”  – The Economist 
”Intet andet end en stor præstation” – London Review of Books  

“Den højeste kvalitet er altid sjælden og kommer ofte uventet: Vi forventer ikke nødvendigvis altid
mesterværker fra selv de store. Mike McCormack’s Solstål er ekstraordinær: en ekstraordinær roman af en
forfatter, der endnu ikke er berømt, men bestemt til at blive roste af enhver, der mener, at romanen ikke er

død.” – The Guardian  
“forfriskende original novel” – Literary Review        

“visionær intensitet” – The Irish Times            
”Mike McCormacks Solstål er en vidunderlig original, og klar moderne bog” – The New York Times 

“lyrisk mestervæk” – The Sydney Morning Herald 
“Der er en grund til, at man siger, at det er en kliche, når den bedste fiktion får dig til at se verden på en ny
måde. Men det er netop, hvad Solstål gør.” –  The Times “en dyb metafysisk udforskning af selve livet:

groteske, bizarre og hidtil uset, men også helt igennem troværdig” – Literary Review
“McCormack har altid været blandt de mest eventyrlystne og ambitiøse irske forfattere” – Colm Tóibin        

“genopstandelsen af den irsk modernisme” – The New Statesman 
“Proust omdannet af Flann O’Brien” – Literary Review  

”ekstraordinær bog” – The Economist  
“lyrisk mestervæk” – The Sydney Morning Herald
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