
Når natten kommer
 
“RØD. Intet andet end rød. En lysende rød mur af stål.  
Et skib, så højt som en bygning, så stort som himlen, og
da jeg kiggede op, stod der en mand ved rælingen.  
Han var høj, klædt i hvidt, og han vinkede. Jeg vendte
mig om, men der var ikke nogen bag mig.  
Der var kun mig.  
Han vinkede igen, som om han kendte mig.  
Han vinkede.  
Nogen kunne se mig.” 

Isla får øje på det store røde skib, Nella Dan, en regnfuld 
morgen. Med skibets ankomst åbner der sig en ny verden for 
den ensomme pige. 

Efter forældrenes skilsmisse er Isla flyttet til Hobart på 
Tasmanien sammen med sin mor og bror. Økonomien er 
dårlig, de bor i et gammelt hus, og de er nødt til at leje husets 
bedste værelse ud. 

Bo er kok på Nella Dan, der sejler forsyninger til de 
australske forskningsstationer på Antarktis. Han bliver 
kæreste med Islas mor, og gennem to somre besøger han 
familien, når skibet lægger til i Hobart. Han fortæller om  
livet på skibet, om at sejle sydpå til isen og om det mest solrige sted i Danmark, hvor han kommer fra. 
Gennem venskabet med Bo lærer Isla om livet, verden og at tro på de ubegrænsede muligheder, der ligger 
foran hende.

En ufattelig smuk og rørende fortælling om at vokse op, om livet og døden, venskaber og drømme og om 
begivenheder, der ændrer alt, og tabte bekendtskaber, der stadig sætter spor.

Betagende … Gribende, uforglemmelig smuk …
- Rachel Joyce, Harold
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Danske forbindelser
 
Romanen har mange spændende forbindelser til 
Danmark. 

Handlingen udspiller sig i Tasmanien i Hobart, 
som er forfatterens barndomsby. Da kronprinsesse 
Mary er født og opvokset i Hobart, er der derfor 
en særlig dansk interesse i netop denne tasmanske 
by. Og Isla er omtrent samme alder som både Favel 
Parrett og kronprinsessen. 

I bogen møder man også den danske sømand, Bo. 
Han er kok, og han laver dansk mad og fortæller om 
sit barndomshjem på det solrige Bornholm. 

Bo sejler med det danske polar ekspeditionsskib, 
Nella Dan, der var ejet af rederiet  J. Lauritzen. Dette 
skib er et stykke dansk søfartshistorie og danner 
rammen om et unikt fællesskab mellem Australien og 
Danmark. 

Favel Parrett var i Danmark for at lave research til 
bogen. Hun siger, at hun elsker Danmark og dansk 
rugbrød med sild, og hun tager gerne en øl til.

For pressefotos  
og interview med forfatteren kontakt: 

forlagsredaktør Helle Sydendal,  
40292919, sydendal@phmedier.dk
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Favel Parrett

Når natten kommer er et skønlitterært mesterværk af den prisvinden-
de australske forfatter, Favel Parrett. Hun modtog Australian Society 
of Authors Mentorship i 2009. Hun er opvokset i Hobart i Tasmanien, 
men i dag bor hun i Melbourne, Victoria på Australiens hovedland.

Favel Parrett har udgivet en række noveller og udkom i 2011 med 
sin første roman, Past the Shallows. Når natten kommer (When the 
Night Comes) er hendes anden roman, og den udkom på original- 
sproget i 2014. Romanen er siden udkommet i UK, USA og Tyskland.

Favel Parrett elsker at rejse, og hun besøger også Danmark i  
forbindelse med den danske udgivelse. 

 I sin fritid kan man finde Favel Parrett på sit surfbræt eller på et 
dyreinternat, hvor hun arbejder som frivillig.

“Når natten kommer er på  
mange måder mere end en bog. Det er en  
følgesvend, som man får noget nyt ud af,  
hver gang man har læst den færdig – og  

man bliver  nødt til at læse den en gang til ... ”
Ani Johnson, The Book Bag

Favel Parrett bliver rost for at skrive ”levende 
og tydeligt” (Library Journal)  

og ”udsøgt i sin enkelhed og veltalenhed.”  
(Kirkus Reviews)

“En bog med gennemslagskraft, den bliver 
hos læseren lang tid efter, at sidste side er læst”  

Library Journals

“Parretts krystalliske prosa  
og hendes rytmiske sprog giver fortællingen en 

bølgende energi.”  
Austalian Book Review

“Den bevægende beretning  
om det almindelige livs dybder.”

Library Journals

www.favelparrett.com


