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C Tom McCarthy Hent PDF Forlaget skriver: ´C´ er historien om Serge Carrefax, som vokser op i en
usædvanlig familie i England i begyndelsen af det tyvende århundrede. Hans mor er døv, og hans far bruger

sin tid på at eksperimentere med trådløs kommunikation, mens han driver en skole for døve børn.

Serges verden befinder sig mellem støj og stilhed, og midtpunktet i den er hans intelligente og
kompromisløse storesøster, Sophie. De to søskendes intense forhold giver Serge stor glæde, men også en

smerte, som han tager med sig videre i livet. Serge bliver indrulleret i luftvåbnet under første verdenskrig som
radiooperatør for rekognosceringsfly, og da hans fly bliver skudt ned, ender han i tysk fangelejr. Han

undslipper og når tilbage i London, hvor han bliver rekrutteret til en mission, der fører ham til bunden af
Egyptens dybe grave.

´C´ er en enestående historie, som ubesværet blander et svimlende historisk udsyn med psykologisk indsigt
og lader Serge Carrefax bliver et menneskeligt brændpunkt for det tyvende århundredes spirende modernitet.
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