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Klimaet er både blevet kaldt vor tids vigtigste spørgsmål og et anfald af kollektivt massehysteri. 

Hvor bekymrede skal vi være? Spørger man Corcmac McCarthy, forfatter til The Road og en af de 

vigtigste nulevende amerikanske forfattere, er svaret klart: Be very afraid!    

 

Du vågner en morgen og alt er øde. Intet levende eksisterer, udover få overlevende mennesker. 

Luften er mættet af grå aske fra den brændende jordskorpe, og solen har vist sit varmende ansigt for 

sidste gang. Overalt på jorden er ødelæggelsen total: Biosfæren, klodens pulserende lunge, er 

kollapset. Hvad nu? 

 

Sådan males scenariet til McCarthy’s science fiction drama. I fortællingen følger vi far og søn på 

deres vandring gennem denne post-apokalyptiske verden. Det er dog ikke en hvilken som helst 

søndagsudflugt, for i en verden der ikke længere kan fostre liv kan man kun overleve på de rester 

der endnu er tilbage: Konserves, menneskekød – og så håbet.  

 

Svaret falder måske Til december, hvor worst case scenarier om klimakatastrofer af altødelæggende 

dimensioner drøftes til klimatopmødet i København, og så selvfølgelig hvilken vej vi kan vælge at 

følge når det gælder vor fælles fremtid for livet på kloden.  

 

De kyniske kannibalers kamp mod barnets rene uskyld og godhed - romanen bliver således også et 

billede af det godes kamp mod det onde – og vejen symbolet på det eksistentielle valg og på 

fremtiden.  

 
Men er The Road blot allegori og fantasi, eller er det truende virkelighed?  

Om far og søn tager skridtet i den rigtige retning finder du kun ud af ved at læse The Road – et 

smukt poetisk helteepos skåret ud af en verden så grusom og håbløs, og et fantastisk stykke 

velskrevet moderne litteratur af klassiker kaliber – fås næsten ikke bedre. 

 

Som ekstra dimension til begejstrede læsere er romanen nu filmatiseret og får verdenspremiere den 

25. november i år – ikke en tilfældig valgt dato vel at mærke. I hovedrollen ses danske Viggo 

Mortensen i endnu en hæsblæsende altruistisk helterolle, og er du til trailers kan du få stillet kløen 

her: http://www.theroad-movie.com/ 

 

 

 

 


