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”Jeg var tolv år gammel, den dag tolderne fandt mig 
bag i lastbilen. ” Sådan starter Anne-Laure Bondoux’ 
roman Miraklernes Tid. Vi møder Koumaïl og hans 
følgesvend, Gloria, på rejsen fra det krigshærgede 
Kaukasus ved Sortehavet til Frankrig. Koumaïl er 7 år 
gammel, og kan ikke huske et liv, der ikke er præget af 
flugt og farer. Hver aften beder han Gloria om at 
fortælle ham historier fra det liv, de levede, inden 
krigen kom til deres landsby. Gloria fortæller ham om 
ferskenplantagen, om hendes familie, og om hvordan 
hun reddede Koumaïl fra det brændende tog, der 
skulle fragte ham og hans franske mor gennem landet. 
Gloria har fungeret som hans reservemor siden.  
 
Undervejs i historien går Koumaïl fra at være en lille dreng, til en ung dreng på trapperne til voksenlivet. 
Han får nye venner, bliver forelsket, oplever tab, og prøver at skabe en hverdag i den flygtige tilværelse – 
hvor dem, man holder mest af, kan forsvinde i næste øjeblik.  
 
Miraklernes Tid er en rørende og stærk roman om at være på flugt, om venskab, tab og kærlighed – og hvor 
langt man er villig til at gå, for at redde livet på dem, man elsker. Det er et stærkt billede af flygtninges 
hverdag – en hverdag som desværre er virkeligheden for millioner af mennesker i dag.  
 
 
Anne-Laure Bondoux 
Anne-Laure Bondoux (f. 1971, Bois-Colombes, Frankrig) er en anmelderrost fransk forfatter og journalist. 
Bondoux har skrevet en række bøger til både børn, unge og voksne, og har vundet flere priser i både 
Frankrig, Tyskland og USA. Miraklernes Tid er den første af hendes romaner, der er udkommet på dansk.  

Nomineringer og priser:  
Miraklernes Tid vandt prisen Mildred L. Batchelder Award for den amerikanske oversættelse i 2011 og 
Gustav-Heinemann-Friedenspreis i for den tyske udgave i 2012. Romanen var også nomineret til Deutschen 
Jugendliteraturpreis i 2012 i kategorien ’Ungdomsbog’.  
 
 
 
 
Kontakt: forlag@vildmaskine.dk eller tlf. 61726976. Læs mere om Anne Laure Bondoux på: 
www.vildmaskine.dk, hvor der også findes forside til pressebrug.  
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