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Cyril Averys hjerte John Boyne Hent PDF Forlaget skriver: Cyril Avery er ikke en ‘ægte’ Avery, eller det er i
hvert fald, hvad hans adoptivforældre siger. Men hvis han ikke er en ægte Avery, hvem er han så?

Cyrils mor bliver som ganske ung gravid uden for ægteskab og bortvises fra sin landsby, en lille katolske
flække ved den irske vestkyst. Hun slår sig ned i Dublin og bortadopterer barnet til et velhavende, lettere
excentrisk ægtepar: den kæderygende forfatter Maude der absolut ikke vil være populær, og hendes mand

Charles.Men Cyril føler sig ikke som en Avery, og han føler sig heller ikke hjemme i efterkrigstidens katolske
Irland. Først da han møder den karismatiske skørtejæger Julian Woodbead, kan han tage det første skridt i
jagten på hvem han er – en søgen der bringer ham til Amsterdam og New York i et forsøg på at finde lykken

og kærligheden.

Cyril Averys hjerte er en bevægende og vildtvoksende roman, der strækker sig over mere end halvfjerds år,
om en mands kamp for at finde sin plads i livet i et Irland under stærk forandring.

»En stor og medrivende fortælling fuld af nerve, humor og varme.«
– The Irish Times

»En gribende historie … umulig at lægge fra sig.«
– John Irving
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