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MANDEN	  SOM	  VAR	  TØRSTIG	  handler	  om	  en	  rejse.	  Den	  unge	  
japanske	  soldat	  Hisao	  har	  deltaget	  i	  SBllehavskrigen	  og	  det	  
historiske	  slag	  om	  øen	  Peleliu.	  Nu	  er	  vi	  i	  eFeråret	  1946,	  og	  
Hisao	  er	  på	  vej	  Bl	  øen	  Hokkaido,	  hvor	  hans	  forlovede	  Shigeko	  
venter.	  Hans	  rejse	  er	  præget	  af	  en	  uudslukkelig	  tørst,	  som	  	  
siden	  krigen	  har	  plaget	  ham	  nat	  og	  dag,	  og	  ikke	  mindst	  af	  
minderne	  om	  soldaterkammeraten	  Takeshi.	  
	  	  
Ud	  over	  at	  være	  en	  rejse	  fra	  krigens	  rædsel	  Bl	  en	  roligere	  eFer-‐
krigsBlstand	  er	  det	  en	  rejse	  fra	  åbne	  sår	  mod	  heling;	  en	  historie	  
om	  enkel,	  menneskelig	  hjælp	  personificeret	  i	  de	  mennesker,	  
Hisao	  møder	  undervejs.	  Og	  så	  er	  det	  ikke	  mindst	  en	  historie	  om	  
et	  uforglemmeligt	  venskab,	  som	  blev	  formet	  i	  og	  af	  krigen.	  
	  	  
Som	  i	  Fire	  soldater	  (Etcetera,	  2013)	  beskæFiger	  Mingarelli	  	  
sig	  sBlfærdigt	  og	  med	  stor	  psykologisk	  indlevelsesevne	  med	  
krigens	  kontrast	  mellem	  konkret	  levet	  liv	  og	  den	  død	  og	  gru,	  
som	  konsBtuerer	  krigen	  på	  et	  andet	  niveau.	  

OM	  FORFATTEREN	  
Den	  franske	  forfatter	  Hubert	  
Mingarelli	  (f.	  1956)	  har	  siden	  sin	  
debut	  i	  1989	  skrevet	  mere	  end	  20	  
romaner,	  ungdomsbøger	  og	  
novellesamlinger.	  Han	  tilbragte	  
som	  ganske	  ung	  tre	  år	  i	  det	  
franske	  søværn,	  og	  det	  er	  uden	  
tvivl	  disse	  oplevelser,	  der	  ligger	  til	  
grund	  for	  mange	  af	  hans	  romaner.	  
På	  dansk	  er	  tidligere	  udkommet	  
Fire	  soldater	  (2013).	  
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