
Oversættelse:	
François-Eric	Grodin

Udgivelsesdato:	19.4.	2022
160	sider	/	229	kr.
ISBN:	978-87-93316-25-6

Marie-Hélène Lafon:	

En	søns	historie
Roman	·	Forlaget	Etcetera

VINDER	AF	RENAUDOT-PRISEN	2020

Sønnen, det er André, født i 1924. Den ukendte søn af den
ukendte far. Fra André var tre uger gammel, har han boet i
Figeac i den midtfranske bjergregion Auvergne hos sin moster
og onkel; dem, han regner som sine rigtige forældre. Hver
sommer kommer hans biologiske mor Gabrielle med toget fra
Paris for at holde tre ugers ferie med familien på landet. Først
da André bliver gift, afslører hun hemmeligheden om, hvem
hans far var. Men inden da er et fireårigt barn død på tragisk
vis, et skæbnesvangert møde har fundet sted på drenge-
gymnasiet i Aurillac, to verdenskrige har sat deres spor, der har
været begravelser, fødsler og bryllupper – og alle disse
mærkedage fletter Marie-Hélène Lafon sammen til en
fortættet familiesaga, der spænder på kryds og tværs gennem
tid og rum.

Med sin livfulde, men samtidig eftertænksomt reflekterende
fortælling om hundrede års menneskeliv og familiehemmelig-
heder understreger Lafon den særlige plads, hun indtager i det
franske litterære landskab.

OM	FORFATTEREN
Marie-Hélène Lafon (f. 1962) voksede op på
forældrenes bondegård i Cantal, et udslukt
vulkanlandskab i Auvergne, som indtager en
central plads i hendes forfatterskab. Hun
har udgivet ni romaner og flere
novellesamlinger og vundet et hav af priser
for sine værker, bl.a. Goncourt-prisen for
bedste novelle-samling (2016) og senest
den prestigefyldte Renaudot-pris (2020) for
En søns historie.
Marie-Hélène Lafon bor og arbejder i Paris,
hvor hun ved siden af sit forfatterskab
underviser i klassisk litteratur og sprog.
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Pressen	om	En	søns	historie:

’I som endnu ikke kender Marie-
Hélène Lafons forfatterskab, har 
en vidunderlig læsevandring foran 
jer.’
Svenska Dagbladet

’Marie-Hélène Lafon viser med en 
sjælden skarpsindighed, hvordan 
de ældgamle, ukrænkelige 
familielove gør deres indvirkning.’
Le Figaro

’Hvert kapitel er som en egen 
miniature, der går helt tæt på de 
personer, som træder frem af 
netop de sider. Tilsammen skaber 
de korte nedslag en stærk følelse 
af liv. Det er ufattelig dygtigt 
gjort.’
Kulturnytt, P1 Sverige

’Hendes romaner har noget diskret 
flaubertsk over sig.’
Le Monde
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