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Ministeriet for den ypperste lykke Arundhati Roy Hent PDF Tyve år efter De små tings gud, hendes brag af
en debutroman, er Arundhati Roy tilbage med en kraftpræstation af en roman. En storslået, gribende og
uendelig smuk roman, der favner hele Indiens nyere historie og endnu en gang bekræfter Arundhati Roys

mageløse evner som historiefortæller.

På en kirkegård midt i Delhi ruller en kvinde et tyndslidt persisk tæppe ud mellem to gravsten. På et asfalteret
fortov dukker et nyfødt spædbarn pludselig op ud af det blå. I en tilsneet dal skriver en sørgende far et brev til

sin femårige datter og fortæller om alle de mennesker, der deltog i hendes begravelse. I en lejlighed i en
boligblok sidder en kvinde alene og ryger og læser i sine gamle notesbøger. Og i et nedslidt pensionat sover

to mennesker, som har elsket hinanden hele livet, tæt omslynget, som havde de lige mødt hinanden.

Ministeriet for den højeste lykke er en roman om kærlighed. Kærlighed, der hvor man mindst forventer den,
under de mest usandsynlige omstændigheder. Den kærlighed, man vil gøre alt for. Den kærlighed, man går

under af.

Pressen skriver:

»En sprudlende kalejdoskopisk roman.« – The Guardian

»Med sin dybe indsigt i den menneskelige natur, de mindeværdige karakterer og den vidunderlige prosa, har
Ministeriet i den grad været værd at vente på.« – Time

»Mesterlig og fuld af liv … Roys nye roman udøver sin empatiske magi på betagende vis og får os til at leve
med sine hovedpersoner, der nægter at lade sig stigmatisere eller kaste bort.« – O, Oprah Magazine

»Storslået, farverig og overbevisende ... En kraftfuld skildring af kompleksiteten og mangfoldigheden i det
moderne Indien.«

– Financial Times

»Frygtløs og svimlende smuk – en vild, vidunderlig oprørsk roman … Arundhati Roy er på toppen af sin
formåen.«

– The Boston Globe

»Pragtfuld, spændstig, legende … Roy skriver med en forbløffende livagtighed.« – The New York Times Book
Review

»Stærk og gribende … Roys nye roman minder os om, hvad fiktionen kan.« – San Francisco Chronicle

»Fascinerende … musikalsk og smukt orkestreret.« – The New York Times
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