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om at være ung og blive ældre, uden nødvendigvis at blive klogere.

Den kleptomane Sasha arbejder hos stjerneproduceren Bennie Salazar, som efterhånden er grå i toppen og tyr
til guldflager i kaffen for at holde potensen oppe. I sin ungdom skyllede han af sted på punkrockens bølge i
Californien, men fik grebet fat i et holdepunkt på det helt rigtige tidspunkt, mens de andre fra bandet gik til
bunds i coke og koncerter uden publikum. Sasha har små grønne piller i sin taske og et tæt forhold til sin

psykiater, som hun pligtskyldigt fortæller om samtlige smårapserier og samtlige mænd, der kommer på korte
besøg i hendes lille manhattanlejlighed.

Tæskeholdet banker på sprudler af liv og af de uforglemmelige skæbner, som findes i den store kreds af
venner og familie omkring Bennie og Sasha. Samtidig krydsklipper romanen ubesværet frem og tilbage i

tiden hen over 40 år og bliver til et varmt og ærligt portræt af en tid og en generation. En både charmerende,
fræk og dybt alvorlig bog om at være ung og blive ældre, uden nødvendigvis at blive klogere.

Jennifer Egans brag af en roman modtog, for næsen af Jonathan Franzens Freedom, de fornemste priser i
2011: Pulitzerprisen og de amerikanske kritikeres pris. Romanen ligger desuden på ikke mindre end 20

engelske og amerikanske lister over årets bedste bøger.
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