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til havet og uvejret. I Englenes sorg mødte han og postbudet døden i snestormen på fjeldet. IMenneskets

hjerte, som er det tredje og sidste bind i Stefánssons trilogi, bor han i landsbyen hos Geirtrud, en egensindig
kvinde, som må slås for sin selvstændighed mod købmændene, der er byens magtfulde mænd. I landsbyen
handler alt stadig om fiskeri, men også her melder de nye tider sig med dampskibet, telefonen og nye ideer.
Menneskets hjerte er en bog om kærlighed og frihed. Hvad vil det sige at elske og blive forelsket, spørger

drengen. Og hvem skal man egentlig vælge?

"Jón Kalman Stefánsson er en mageløs og fuldstændig tidløs fortæller – og hver gang jeg læser ham, bliver
jeg mindet om, hvad det hele handler om, både når man selv skriver, og når man bare – dette store, vanskelige

bare – lever." – Carsten Jensen

"En smuk islandsk saga … blid som Guds åndedrag … Den islandske forfatters store styrke er, at han ikke er
bange for det patetiske og det sublime." – Le Monde

"Et mesterværk ... et tordenbrag." – La Quinzaine Littéraire
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