
Hjerteskærende roman til enhver, der har elsket og mistet 
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Vi ejer himlen vil berøre og vække genklang hos enhver, som har oplevet at miste. Luke Allnutt skrev 

romanen, der er solgt til udgivelse i 30 lande, mens han selv var i behandling for kræft. I bogen skildrer 

han den udfordrende rejse fra håb til desperation og tilbage igen, mens han samtidig viser, at et knust 

hjerte altid kan lære at banke igen.  

Efter flere forsøg lykkes det endelig Rob og Anna at undfange et barn, og alt tegner umiddelbart lyst, da 

sønnen Jack kommer til verden. Rob og Anna bor i et dejligt byhus i London, og han og Anna elsker 

hinanden og ikke mindst Jack, som er en daglig kilde til forundring og glæde.  

Men lykken varer ikke ved. Da det viser sig, at Jack er alvorligt syg, tager Rob og Annas liv en drejning, der 

truer med at ødelægge deres tilværelse. Alt falder fra hinanden, men netop som det ser allerværst ud, går 

det op for Rob, at han er nødt til at søge mod det lille lys, der trods alt er et sted i mørket. 

 

Det skrev de udenlandske anmeldere: 

"Smuk og ekstremt rørende … men det er følelsen af håb, der sidder i kroppen længe efter endt læsning." - 

The Sun 

 

"En rørende beskrivelse af en fars kærlighed til sin søn … fuldkommen hjerteskærende." - Daily Express 

 

"Forbered dig på at få dit hjerte knust af denne medrivende roman." - Sunday Mirror 

 

"Forfatteren fanger alle perspektiver og tanker omkring det ubegribelige … en yderst følsomt skrevet 

roman, som rørte mig til tårer." - Magasinet Amelia 

 

Luke Allnutt begyndte at skrive Vi ejer himlen efter at han i 2013 selv fik en kræftdiagnose. Undervejs i 

behandlingen troede han, han skulle dø, og han omsatte angsten, sorgen og desperationen til en roman for 

at vise, at der altid, uanset hvor sort det hele ser ud, er et glimt af håb et sted. Allnutt er erklæret rask i dag. 

Han er journalist og bor med sin familie i Prag og er i færd med at skrive sin næste roman.   
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