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Lyden af en hånd der klapper Richard Flanagan Hent PDF Forlaget skriver: I 1954 befinder den
jugoslaviske flygtning Bojan Buloh sig i en baraklejr i Tasmanien sammen med sin kone Maria og deres
lille datter Sonja. Bojan har bragt sin familie om på den anden side af Jorden i håb om at skabe en bedre

tilværelse for dem alle tre. Men en nat går Maria sin vej. Det sidste, Sonja husker om hende, er hendes ranke
ryg, der forsvinder i snefoget. Tre år gammel er hun nu alene med sin ensomme og ulykkelige far og må leve

med ham, indtil hun selv får chancen for at komme væk.

Femogtredive år senere vender Sonja tilbage til Tasmanien og til faren, der er svækket af druk og stadig
hærget af krigens rædsler, og af nye rædsler, der er kommet til siden. Men inden fortidens skygger truer med

at ødelægge alt for dem, sker der noget, som forandrer begges liv for altid.

Lyden af en hånd der klapper er en barsk fortælling om den gamle verdens barbariske krige og den nye
verdens barske livsbetingelser. Det er historien om menneskets evige håb om at kunne starte forfra et

fremmed sted.
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