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Nádas' monumentale romanværk om to familier fra Berlin og Budapest. Af deres liv og skæbner væves et
storslået billedtæppe, som spejler Europas historie i det 20. århundrede fra mellemkrigstiden og frem til

Berlinmurens fald. Péter Nádas brugte 18 år på at skrive Parallelle historier, som af de ungarske anmeldere
blev hyldet som »Krig og fred for det 21. århundrede«. Et fascinerende og provokerende romanværk i tre

bind, som befæster hans position som en af vor tids allerstørste fortællere og har fået kritikere verden over til
at sidestille ham med forfattere som Marcel Proust, Robert Musil, Thomas Mann og Lev Tolstoj. »Enormt
ambitiøst og forbløffende opfindsomt.« – The New York Times »En tankevækkende, vidunderligt smukt

skrevet tour de force i moderne europæisk litteratur, værdig på hylderne mellem Döblin, Pasternak og Mann.«
– Kirkus Reviews »I vor tids litterære landskab er dette værk en gigant. Den, som har læst det, er ikke længere

den samme som før.« – Die Zeit »Skiftevis en krimi, en familiehistorie, en historisk roman, en
kærlighedshistorie og en pornografisk bog … [Denne] roman er, hvad al litteratur bør være: et møde. Hverken

mere eller mindre.« – Libération
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