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Knivens æg Abraham Verghese Hent PDF Forlaget skriver: »Efter otte måneder i dunkelheden i vores mors
skød kom min bror Shiva og jeg til verden sent på eftermiddagen den tyvende september i det herrens år
1954. Vi drog vores første åndedrag i knap to en halv kilometers højde i den tynde luft i Addis Abeba,

Etiopiens hovedstad.«

Tvillingebrødrene Marion og Shiva Stone er frugten af et dramatisk og forbudt kærlighedsforhold mellem en
indisk nonne og en britisk kirurg, som begge arbejder på Missing - et hospital drevet af nonner i Addis

Abeba. Fra den dag brødrene fødes på missionshospitalet har de kun hinanden: Moren dør i barselssengen, og
faren forsvinder sporløst.

 
Mellem brødrene opstår et stærkt bånd, ikke mindst på grund af deres fælles lidenskab for medicin og

lægegerningen. Men deres opvækst er ikke udramatisk i et Etiopien, der befinder sig på randen af revolution
og kaos. Det bliver dog ikke politik, men kærlighed til den samme pige, Genet, der splitter brødrene og

tvinger Marion til at flygte fra sit hjemland. Han tager til New York, hvor han søger tilflugt i sit arbejde som
læge på et overfyldt og underbemandet hospital i Bronx´ slum. Da fortiden indhenter ham, tvinges han til at
lægge sit liv i hænderne på de to, han stoler mindst på i hele verden - faren, som forlod ham og broren, som

forrådte ham.
 

Knivens æg er en uforglemmelig rejse gennem én mands helt specielle liv. En fortælling, der spænder over tre
kontinenter og fem årtier - om fædre og sønner, læger og patienter, svigt og selvopofrelse, hjem og eksil.

 
»Formidabel . at ignorere denne roman vil være en fejltagelse - det er den bedste roman, der er udkommet i

år.«
- Financial Times

 
»Mesterlig. Vergheses gribende fortælling bevæger sig gennem årtier og generationer fra Indien til Etiopien

til et hospital i New York, alt imens den beskriver stedernes kulturelle og spirituelle tiltrækning.«
- The Washington Post

 
»Abraham Verghese er læge, en meget dygtig memoirforfatter, og, som han beviser med Knivens æg, noget

af en tryllekunstner som romanforfatter ... Knivens æg er en underdog og en vinder.«
- USA Today

 
»Enorm, rig og ambitiøs gobelin af en roman, der gør søvnløshed til en fornøjelse.«

- The Times
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