”Dit månen drar” er den trettende boken
vi utgir, så vi er ikke akkurat slepphendte med utgivelsene våre. Hadde
vi hatt økonomiske ressurser til det,
kunne vi imidlertid ha utgitt minst
dobbelt så mange romaner. Så høy
standard er det på de beste manuskriptene vi har fått anledning til å lese.

Handlingen i boken ligger 60.000 år tilbake i tid. Mennesket har
utviklet seg til en vellykket art og er i ferd med å erobre kloden.
I enkelte deler av Afrika begynner det å bli trangt om plassen,
og det oppstår konflikter i kampen om attraktive områder. De
sterkeste, eller kanskje de smarteste, overlever.
Av natur var disse menneskene akkurat som oss, men de levde i
en helt annen verden. De var født med de samme anleggene for
følelser, men ble formet av hva som for oss er en fremmed virkelighet. Kanskje har vi noe å lære. Ved at folk den gang levde slik
mennesket er tilpasset å leve, unngikk de sivilisasjonens plager.
”Dit månen drar” er en spennende og varm historie om kjærlighet og samhold. Boken er lettlest og underholdende, men
samtidig tankevekkende. Selv om den er skrevet som en ungdomsbok, er den også ment for voksne. Forfatteren har spesielle
forutsetninger for å skrive om livet den gang.
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B JØ R N GR INDE DIT MÅNEN DRAR

Fair Forlag har som mål å utgi
kvalitetsromaner skrevet av debutanter eller av forfattere som ikke vil
drukne hos de store forlagene. Vi har
eksistert i over fire år og har i denne
perioden fått tilsendt langt over 600
manuskripter.
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Bjørn Grinde er biolog og forfatter.
Hans hovedinteresse er å forstå hvordan
evolusjonsprosessen har formet mennesket, en interesse som er knyttet til
jobben som forskningssjef ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet.
Grinde har skrevet ti bøker om mennesket – utgitt på flere språk – samt
laget filmer og en app for iPhone (se
grinde.wikispaces.com). ”Dit månen
drar” er hans første roman.
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