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- Weekendavisen

»Et uhyre ambitiøst stykke litteratur ... Som læser forelsker man sig ret hurtigt i den ubærlige historie ... Min
læseoplevelse rører på sig og kan mærkes fra hårrødderne langt ud i storetåen forstærket af det tragiske plot

på romanens sidste sider.«
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Politiken

»Denne roman er storslået litteratur om sproget som kernen i menneskets eksistens, i kulturen og i hele den
store fortælling, som udgør verden.«

****** Fyns Stiftstidende

»Bliv ikke afskrækket af den ugæstfrie titel - det her er en fantastisk bog.«
The Spectator

Italien, Trieste, 1943. En mand bliver fundet bevidstløs på havnen. Da han kommer til bevidsthed, har han
mistet både sin hukommelse og sit sprog. Eneste spor til hans identitet er navnet på den blå sømandsjakke,
han bærer, Sampo Karjalainen, og et lommetørklæde med initialerne SK. Lægen, der tilser manden, antager -
måske grundet sin egen finske baggrund - at han må være finne. Hans teori er, at manden vil genfinde sin
hukommelse, hvis han kommer til Helsinki. En stærk roman om sprog og identitet, om krigens galskab og

kærlighedens nødvendighed.
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Italien, Trieste, 1943. En mand bliver fundet bevidstløs på havnen.
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