Anmelderrost romandebut er en stærk skæbnefortælling og en betagende
hyldest til den vilde natur
Charlotte McConaghy: Til verdens ende
I den storslåede romandebut Til verdens ende, der er solgt til udgivelse over hele verden, finder man en
hjertegribende fortælling om stor kærlighed, dyb sorg og vild natur. Omdrejningspunktet er den unge
videnskabskvinde Franny, der med mørke hemmeligheder og et forlist hjerte i bagagen bevæger sig ud
på en skæbnesvanger rejse fra Grønland til Antarktis.

Franny har altid været drevet af rastløshed og eventyrlængsel. Da den vilde natur, som hun elsker,
begynder at forsvinde, beslutter Franny sig for at foretage en helt særlig rejse. Hun vil følge en flok
havterner på deres måske sidste træk mod syd. På en bar i Grønland overtaler hun Ennis Malone, kaptajn
på fiskekutteren Saghani, til at tage hende med ombord sammen med sit mildest talt blandede mandskab.

Som Saghani sejler sydpå, begynder Frannys nye skibskammerater at forstå, at den unge videnskabskvinde
ikke har fortalt hele sandheden om sig selv, men er fuld af mørke hemmeligheder. Hver dag skriver hun
breve, som hun aldrig sender, hver nat vågner hun af frygtelige mareridt. Franny er fast besluttet på at nå
sin destination. Men hvad skal hun egentlig, når hun når frem – og hvad er hun på flugt fra?

Til verdens ende er en betagende hyldest til den vilde natur og alle dens beboere, hvis skæbne er truet.
Men først og fremmest er det en roman om, hvor langt vi vil gå for de mennesker, vi elsker.

"En sitrende roman, der bliver i én længe efter, rejsen er slut." - The New York Times

”Bjergtagende … I sin skildring af, hvordan naturen kan hele os, tydeliggør McConaghy hvor akut, den har
brug for vores omsorg.” - Time

”Stærk, levende, unik … McConaghy har evnen til at skabe uforglemmelige karakterer.” - Los Angeles Times

”Fuld af spænding og atmosfære … lige dele mysterium og odyssé” - Vogue

'”Vidunderlig … En skæbnefortælling, der går lige i hjertet. Denne smukke roman er en ode – hvis ikke en
elegi – til en truet jordklode og de mennesker og steder, vi elsker.” - Literary Hub
Charlotte McConaghy, f. 1988, er som sin hovedperson levende optaget af klima og natur. Født i
Australien, men med irske forfædre, vandrede hun selv for nogle år siden langs hele den irske kyst på jagt
efter sine rødder. Her fulgte hun tilfældigvis en flok havterner, hvilket inspirerede hende til at skrive Til
verdens ende. Charlotte McConaghy bor nu i Sydney, hun har tidligere udgivet ungdomsbøger og skrevet
filmmanuskripter. Til verdens ende er hendes debut som romanforfatter, og bogen er solgt til udgivelse
over hele verden.
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