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Forfatteren bruger mange virkemidler for at få plottet til at gå op i en bog, der taler direkte ind i
dagens diskussioner om et USA, som nærmest er sat i brand på grund af racistiske undertoner
og Mee Too-efterdønninger.

Romanen handler om en blandet familie, der i bund og grund kommer til at mærke og leve med
konsekvenserne af at have skabt sig blandede familiegener og trods forelskelse og følelser
kommer ud i nogle situationer, man muligvis kunne havde forudset, men som man må se bort
fra, hvis man først har involveret sig og skal være tro mod sig selv; - eller måske barer overleve.

Hvem ved.

Nu foregår en del af handlingen så for mange år siden, nemlig i halvtredserne og så igen i
halvfjerdserne, men man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det mon er at stikke ud
i et blandingsægteskab i 2020´erne, vel at mærke hvis man tilhører bestemte miljøer.

Det er temaet i bogen, vi skal lægge mærke til. Sprogligt er den ikke noget vidunder, litterært
slet ikke og beskæftiger sig med alt for mange larmende og usandsynlige metaforer og en af
forfatteren alt for kraftigt brug af superlativer.

MEN - den slags kan tilgives, når historien holder vand. Og det gør den i handlingen her, som
flik-flakker mellem forskellige temaer som forældres fejllæste ambitioner på deres børns vegne,
en nedarvet tyngde af at være forkert, kulde og ulykke i et ægteskab, der nok aldrig skulle have
været, - og en familie uden venner - en utilpasset familie, som det hedder i bogen.

Små pip undervejs i handlingen fortæller en masse om, hvordan folk reagerer over for
hinanden, hvordan normer og overleveringer og vaner styrer folks behov og liv. Som da
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hovedpersonerne flyttede til Middlewood ledsaget af ejendomsmæglerens:

Fem minutter til supermarkedet og banken. Og med søen nærmest i baghaven.

Han ved åbenbart nøjagtigt, hvad der er vigtigt for den lille familie.

Eller

Det var blevet næsten en vane for ham at hade Jack.

Og dermed til overvejelse for læseren: Hvor meget af det, vi gør og føler til hverdag er af
gammel vane, og hvad overvejer vi, før vi gør det, kommer til det eller bare føler det? 

Så er det, man som læser mærker genkendeligheden på siderne, og det er noget af det, der gør
bøger værd at læse.

Den her er en af dem. Også fordi den ramler ind i nogle af de skyggesider, som mange af os
render rundt med i form af at føle os fremmede, anderledes, født på et forkert tidspunkt, leve
med den forkerte, have nogle børn der vil noget andet, end vi håber. På den måde når bogen
under huden på os.
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