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Bernardine Evaristo: Mr. Loverman
Roman
Den engelske forfatter Bernardine Evaristo, der vandt Booker-prisen i 2019, leverer med Mr.
Loverman en banebrydende roman, som med humor og hjerte udforsker kulturelle myter om
kærlighed, seksualitet og familie. I forbindelse med udgivelsen kan Bernardine Evaristo opleves
på Louisiana Literature.
Barry Jedidiah Walker er 74 år og lever et dobbeltliv. Han bor i Londons Hackney-kvarter, hvor han
er kendt som en flamboyant og morsom personlighed, der går nydeligt klædt i retro jakkesæt og
citerer Shakespeare for et godt ord. Han er far, bedstefar og gift med Carmel – men han er også
homoseksuel og har gennem
seks årtier haft en hemmelig affære med sin barndomsven Morris.
Barry og Carmel kommer fra den caribiske ø Antigua og har kendt hinanden, siden de var helt
unge. Men Barry blev ikke ligefrem den førsteelsker, Carmel drømte om. Hun tror, at Barry er utro
med andre kvinder og søger trøst i sin bibelkreds. Da ægteskabet er på opløsningens rand,
drømmer Barry om at flytte sammen med Morris. Men tør han det efter et helt liv med skam og
hemmeligheder?
"Evaristo er afgjort en modig og sprudlende forfatter." - Sunday Times
"Humoristisk og dybt bevægende." - Independent
"Både hjerteskærende og morsom – en historie, som er vigtig og nødvendig at fortælle." The Observer
"Gennem den nænsomme udforskning af race og seksualitet kommer en smuk kærlighedshistorie
frem." - Daily Telegraph
Det skrev de danske anmeldere om Pige, kvinde, andet:
"Mest af alt er Pige, kvinde, andet simpelthen en øjenåbnende læseoplevelse, en
virtuel verdensomsejling i et univers, der trækker tråde tilbage til fortiden, men mest af alt tilhører
fremtiden. Den kan ikke anbefales nok." – Politiken
"Romanen fremstår som en sprudlende og troværdig symfoni af levende stemmer. Det er på én
gang medrivende og tankevækkende læsning." – Information

"Kan anbefales både for de sociale og (køns-/race)politiske indsigter og det
gnistrende sprog." – Jyllands-Posten
"En humoristisk, hjerteskærende, klog og øjenåbnende fortælling. (...) Gør dig selv
den tjeneste at læse denne meget anbefalelsesværdige roman." – Magasinet Liv
"Et polyfonisk værk om køn, race, seksualitet og klasse fortæller om og spidder med en sprudlende
lethed, humor og vid det moderne flamboyante kvindeliv i London." – litteratursiden.dk
"Must-read for nysgerrige feminister." – IN
Bernardine Evaristo (f. 1959 i London) er en prisvindende forfatter, redaktør, kritiker,
dramatiker og essayist. Hun fik sit store gennembrud både i England og internationalt med
romanen Pige, kvinde, andet, som hun modtog Booker-prisen for i 2019. I 2020 vandt hun ikke
alene prisen for årets bog i Storbritannien, men blev også kåret som årets forfatter. Mr. Loverman
udkom i 2013 og er hendes anden roman på dansk
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