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fiktivt afrikansk land, hvis historie dog minder om mange virkelige tidligere kolonistater. Englænderne har
trukket sig ud af landet, og nu vender den tidligere forviste oberst James Bray tilbage for at gense sin ven
Mweta, der i mellemtiden er blevet præsident. Men James er uenig i mange af Mwetas tiltag, der svækker
demokratiet og individets frihed, og han står nu i dilemmaet, om han skal støtte det nye statsapparat eller

oppositionen.

Den sydafrikanske forfatter Nadine Gordimer (1923-2014) debuterede i 1938 med en novelle, der blev
udgivet i Johannesburg Magazine. Sidenhen udgav hun en lang række romaner, hvoraf mange handlede om
social og politisk uretfærdighed i Sydafrika under apartheidstyret. Nadine Gordimer var kendt for sin aktive

deltagelse i bekæmpelsen af apartheid og vandt i 1991 Nobelprisen i litteratur.
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