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Una història captivadora sobre el viatge d’una dona a la recerca d’ella mateixa quan no hi ha 

ningú a qui demanar indicacions. 

 

La Sonja té més de quaranta anys, viu sola a 

Copenhaguen i és traductora de novel·la negra. Ja 

fa temps que pensa que la seva vida necessita un 

canvi. Però per on pot començar? Ho té clar, 

aprendrà a conduir! Pot ser tan difícil! 

Després de sis mesos, la instructora de l’autoescola 

encara no la deixa canviar de marxes i la seva 

germana, amb qui voldria tornar a contactar, no li 

respon a les trucades. 

La ment de la Sonja continua enyorant els 

paisatges de la seva infantesa: el cant dels cignes, 

el cel sense fi, caminar descalça entre els camps de 

sègol… Però com podria tornar a un lloc que ja no 

reconeix? Serà capaç de reconduir la seva vida? 

 

 

 

 

Traduïda a 15 idiomes 

Premsa internacional  
 

«Apassionant. . . amb quina freqüència podem dir honestament que un llibre és diferent a 
qualsevol altra cosa? Tot i així, aquest ho és, únic en forma i impacte. . . Nors ha trobat una 

nova manera d'introduir-se en el cor humà» The Guardian 
 

«Desconcertant i poètica. . . Algunes parts. . . són estranyament belles; d’ altres són 
brillantment inquietants» The New York Times 

«Una mena de Woody Allen danesa: existencial, casolana i amb un subtil 

sentit de l'humor» The Daily Mail 

 
La novel·la ha estat nominada a The shortlist del Man Booker International Prize 2017 i al 

International Dublin Literary Award 2019. 
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Sobre l’autora 
 
Dorthe Nors (Herning, 1970) és una de les veus més originals 
de les lletres contemporànies daneses. A mb el seu recull de 
contes Karate Chop va donar el salt internacional. El 2014 va 
guanyar el prestigiós premi Per Olov enquist. Ha publicat una 
narració curta i cinc novel·les. Els contes curts de Nors han 
aparegut en incomptables publicacions, entre les quals 
destaquen: Harper’s Magazine, Boston Review, AGNI i 
Guernica. És la primera escriptora danesa a tenir una història 
publicada a The New Yorker. El 2011, va rebre un ajut de tres 
anys de l’Agència Danesa d’Arts «pel seu talent inusual i extraordinari».  

 
Frases rellevants del llibre 
 
«Trobar la roba més adient per al cos que t’ha tocat costa, i trobar les paraules més adients per 
a aquells que estimes costa, també». 
 
«I és que, com li podria fer entendre, que perquè es produeixin certs fenòmens cal endinsar-se 
en el buit? En un espai desert en plena natura i envoltat de silenci on no hi ha lloc per a les 
persones?». 
 
«No vol ser com els altres, ni pensar el mateix que pensen els altres, sigui el que sigui el que 
pensin. La Sonja vol ser lliure. Lliure del tot. I per això ha de fugir». 
 
«En realitat, són els marges més petits els que sovint determinen un resultat, i, si vols que la 

teva vida vagi endavant, has de lluitar. Però l’ideal és lluitar des de dins. D’altra banda, viure 

enganxat als teus insignificants drames vitals és perillós». 

«Els temps que corren ens exigeixen una cosa, la gent que tenim al voltant ens en demana una 

altra, i nosaltres ens n’exigim una tercera. I si un no va amb molt de compte, al final res no 

rutlla i acaba convertit en un tros de carn sense voluntat que corre darrere el seu instructor de 

pràctiques per mirar d’atrapar-lo», pensa la Sonja. 

«Dorthe Nors ens va captivar per la seva habilitat d’obrir una finestra als 

pensaments més íntims d’una dona madura que es pregunta qui és i quin és 

el sentit de la seva existència. La seva prosa combina a la perfecció imatges 

poètiques i escenes inquietants, i es passeja còmodament entre les grans 

preguntes existencials i els pensaments més banals». 

Maria Sempere –editora de Les Hores- 

També publicada en castellà per Anagrama: Espejo, hombro, intermitente 

Per a més informació o una possible entrevista amb l'autora, no dubtis a contactar.  

Espero que gaudeixis de la lectura. 
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