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Min grønne himmel er en sansemættet, vemodig og poetisk historie om en mand der forlader sit gamle liv og
flytter ud på landet. Her lever han et stille og tilbagetrukket liv med sine hunde og en radio som eneste

selskab.

Dagene går med praktiske gøremål, et hegn skal repareres, fårene skal passes, hundene skal luftes og én gang
om ugen kører han de ti kilometer ind til den nærmeste by for at købe ind og spise i bowlingcentret. Men en
dag får han et telefonopkald som vækker fortiden til live og sender ham tilbage til den sommer da han var

fjorten og alting forandrede sig.

I et nært og præcist sprog bevæger fortællingen sig ubesværet mellem fortid og nutid, mellem ungdom og
alderdom, og lader elegant de to spor spejle hinanden i en udforskning af hvad der skete dengang og lagde

grunden til at fortælleren blev den mand han er i dag.

Simon Glinvad er født i 1978. Har tidligere udgivet romanerne Petersborg Express (2005) og Jetlag (2008)
og novellesamlingen Krager i træet (2011).
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