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A Pulitzer-díjas Michael Chabon újabb irodalmi remekművel jelentkezik igazságról és hazugságról, családi legendákról
és egzisztenciális kalandokról, valamint azokról az erőkről, amelyek el akarnak bennünket pusztítani.u003cbr /u003e A
regény vallomás egy öregember halálos ágyáról. A szerző egy egész kort zsugorít egyetlen életbe, és egyetlen életet
egyetlen hétbe a háború előtti Philadelphia zsidó nyomornegyedeitől Németország elfoglalásáig, egy floridai nyugdíjas
falutól egy New York-i börtönig, az amerikai űrprogram aranykorától „az amerikai évszázad” alkonyáig. u003cbr
/u003e Egy élet sodró, megható, tragikomikus, alaposan kikutatott és abszolút fiktív átirata, egy olyan életé, amely
átível a huszadik század sötét szívén.u003cbr /u003e A könyv egy olyan hazugság, amely igazat mond, olyan kitaláció,
ami tény; Michael Chabon legmerészebb és legmegindítóbb műve.u003cbr /u003e u0026#xa0;u003cbr /u003e A
Ragyog a hold című könyv nemzetközi díjai, elismerései:u003cbr /u003e NEW YORK TIMES BESTSELLERu003cbr /u003e
Winner of the Sophie Brody Medal • An NBCC Finalist for 2016 Award for Fiction • ALA Carnegie Medal Finalist for
Excellence in Fiction • Wall Street Journal’s Best Novel of the Year • A New York Times Notable Book of the Year • A
Washington Post Best Book of the Year • An NPR Best Book of the Year • A Slate Best Book of the Year • A Christian
Science Monitor Top 15 Fiction Book of the Year • A New York Magazine Best Book of the Year • A San Francisco
Chronicle Book of the Year • A Buzzfeed Best Book of the Year • A New York Post Best Book of the Yearu003cbr /u003e
iBooks Novel of the Year • An Amazon Editors' Top 20 Book of the Year • #1 Indie Next Pick • #1 Amazon Spotlight Pick • A
New York Times Book Review Editors’ Choice • A BookPage Top Fiction Pick of the Month • An Indie Next Bestseller
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