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Donald Ray Pollocks roman handler om low life-mennesker, man meget nødigt ville møde i virkeligheden,
mennesker, der blander ren ondskab og fanatisk religiøsitet sammen i en kvalmende cocktail. Den udspiller
sig i den mørkeste amerikanske udkant i tiden lige efter 2. verdenskrig og frem til1960-erne, og den rummer

et persongalleri, man sent vil glemme.

Der er for eksempel Carl og Sandy, ægteparret, der kører rundt og samler mandlige blaffere op, som de
derefter dræber på uhyrlig vis. Der er vanvidsprædikanten Rob, som tumler med giftslanger og edderkopper
og spiser dem indimellem for at bevise Guds eksistens, og der er krigsveteranen Willard, som tvinger drengen
Arvid til at udføre blodige rituelle ofringer af dyr, i et desperat forsøg på at redde sin elskede kone Charlotte
fra et dø i et smertehelvede. Det er ikke en udpenslet voldelig roman, det er en intelligent og stærk skildring,

af mennesker på kanten - og langt ude over den, mennesker, der møder djævelen hele tiden.
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Der er for eksempel Carl og Sandy, ægteparret, der kører rundt og
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