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plötsliga bortgången av en älskad mor och maka. När deras förtvivlan är som störst ringer det på dörren och
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bär fjäderdräkt är en parafras på Ted Hughes berömda diktsamling om kråkan och en utsökt och poetisk

blandning mellan novell, fabel och essä om sorg och kärlek.   MAX PORTER jobbar i förlagsbranschen. Han
bor i södra London med fru och barn. Sorgen bär fjäderdräkt är hans debutroman. Boken har hyllats av en
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