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Nagroda Norweskich Ksiegarzy 2014 Najnowsza powiesc Larsa
Myttinga, autora bestsellera "Porab i spal"Edvard dorastal w domu
dziadkow, posrod pol i pastwisk, w sielskim pejzazu Norwegii. Jego
rodzice zgineli we Francji, kiedy byl jeszcze dzieckiem. Dlaczego
wlasnie tam? To jedna z wielu rodzinnych tajemnic skrywanych za
zaslona milczenia.W poszukiwaniu rozwiazania zagadki Edvard

trafia na Szetlandy, gdzie krajobraz urzeka romantycznym pieknem,
a zarazem nieustannie wrozy katastrofe. Znajduje tam kolejne slady

minionych zdarzen i tajemnicza kobiete, ktorej nie potrafi
zrozumiec. W koncu kiedy jedzie do Francji, nad Somme, ktorej
brzegi pokryte sa grobami poleglych zolnierzy - i wszystko powoli
zaczyna sie ukladac w spojna calosc, mimo ze korzenie tej historii
siegaja najbardziej tragicznych wydarzen XX wieku, a Edvard musi
rozstrzygac dylematy podobne tym, z jakimi zmagali sie antyczni
bohaterowie.Poszukiwanie wlasnej tozsamosci w zamecie dziejow,
porywy namietnosci, chciwosc i smierc, a takze milosc do cennego
drewna, ktora niczym mitologiczna klatwa zawisla nad losami

dwoch rodzin - o tym wszystkim jest ta ksiazka."Poruszajaca historia
rodzinna: mlody czlowiek probuje rozwiazac zagadke z przeszlosci.

Trzyma w napieciu jak kryminal - poruszajacy i doskonale



napisany."-VG"Jezyk Larsa Myttinga przekonuje i uwodzi.
Wydarzenia, postacie, nastroje,a nawet przedmioty, odmalowywane
sa przez autora z wirtuozeria. "-Klassekampen"Czarujaca i niezwykle

intrygujaca historia... Oto pierwsza liga literatury."-
GjengangerenLars Mytting - urodzil sie w 1968 roku, pochodzi z
Favang w Gudbrandsdalen. Z wyksztalcenia jest dziennikarzem,
pisal miedzy innymi dla Dagningen, Aftenposten, Arbeiderbladet i

Beat, pracowal takze jako redaktor w jednym z norweskich
wydawnictw. Zadebiutowal w 2006 roku powiescia Hestekrefter

(Konie mechaniczne), ktora zostala przetlumaczona na kilka jezykow
i jest jednym z najlepiej sprzedajacych sie norweskich debiutow

wszech czasow. W roku 2010 wydal powiesc Varofferet (Wiosenna
ofiara). Mytting jest takze autorem swiatowego bestsellera Porab i
spal (Hel ved), ktory rozszedl sie na swiecie w nakladzie blisko 300
tysiecy egzemplarzy i zachwycil rowniez polskich czytelnikow.
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