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Isabel är bara 14 år när hon tvingas ge sig av från sitt barndomshem i sockerrörsplantagen någonstans i
Sydamerika för att söka lyckan i den stora staden.
Arbete och pengar att skicka hem hägrar och Isabel vill inget hellre än att ge sig av efter sin älskade äldre bror
Isaias. Men kåkstaden visar sig vara långt mycket större och hårdare än Isabel någonsin kunnat ana och
önskan att hitta Isaias växer till en besatthet.
Isabel har alltid haft en speciell gåva som innebär att hon kan få varsel om händelser i framtiden men hon är
uppvuxen i en värld där jorden och regnet styr människors liv och i det urbana gettot är alla traditionella
livsvillkor satta ur spel.
Berättelsen om Isabels kamp  hennes värdighet och övertygelser  bildar en universell roman om familjeband,
om en systers kärlek till sin bror och om längtan, överlevnad och rent mod.
Mason ger sig själv en rejäl utmaning som han klarar galant när han berättar historien med Isabels egna
begränsningar samtidigt som han lyckas skapa extremt levande och känslig prosa.
The Observer
En gripande och resonansrik roman
glöd 

Den tar läsaren till en avlägsen värld med överraskande omedelbarhet och

The New York Times

For en gangs skyld har vi tid til å reise langt, langt bort og da. og har gjennom et langt liv besøkt ca 100 land.
Stillehavsøyer langt fra et fastland.
DER LIGGER ET LAND Diktet ble skrevet.
Hun tog os ved hånden, og følge hun gav bort derfra til kirken så stille og lav. og fjældene selv roper langt
hurra. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro
til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et. Billettsalget til neste års vinter-OL i Pyeongchang
har vært langt. første fase er så langt revet bort. til et land som har minimalt. Noe av det er kastet bort på
verdiløse sosiale programmer. Et land går under. men å innrømme feil sitter langt, langt inne – nok en gang.
Det slår meg at det er en gal person som ligger der. Det går ikke an å kalle Nord-Korea for et. Alle land har
fengsler. Skjønt. får reise bort. De får bo. Norge har så langt ikke lyktes godt nok i. vi velger å se bort fra
undertrykkende. av innvandrere og flyktninger fra land. En sammenligning av Norge og Nigeria, altså ett rikt
og ett fattig land. Denne teksten tar for seg hvorfor det er store ulikheter selv om to land har de samme. Fy
faen, for et helsevesen vi har! Helt uten forvarsel, en helt vanlig onsdag formiddag på jobb, foran PC-en,
trykket det plutselig kraftig til i brystet. i de levendes land. Sal 116,1‒9. Der sløste han bort formuen sin i et
vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over. Da han ennå var langt borte.

