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Axie Muldoon vokser opp i en fattig irsk immigrant-familie i 1800-tallets New York. Sammen med de to
småsøsknene kjemper hun mot sultedøden ved å tigge på gata. Der møter barna den strengt religiøse Mr.
Brace, som i tillegg til å by på nybakte boller, endrer livet deres for alltid. Når en syk mor lar seg overtale, blir
barna sendt bort - og skilt fra hverandre. Etter flere mislykkede forsøk på å få samlet søskenflokken, drar
uregjerlige Axie tilbake til storbyen alene. Her blir hun hjelpeløst vitne til morens smertefulle død i
barselseng. Den foreldreløse 13-åringen blir hushjelp hos jordmoren Mrs. Evans. Men hennes praksis handler
om mer enn å være fødselshjelper, og Axie er en lærenem assistent. Sakte, men sikkert foretar Axie en
klassereise fra rennesteinen til sosietetslivet på 5th Avenue. Fordømmelse og trussel om fengsel hindrer henne
ikke i å hjelpe gravide, fortvilede medsøstre.
Kate Manning er en prisbelønt tv-dokumentarprodusent og vinner av to Emmy Awards. Hun har skrevet for
The New York Times, The Los Angeles Times Book Review, Glamour, og flere andre publikasjoner. Hun har
også undervist i kreativ skriving ved Bard High School Early College på Manhattan, hvor hun bor sammen
med familien og hunden Moon. Hun har tidligere utgitt romanen «Whitegirl» (Dial Press, 2002).
Hva er da et menneske? Mennesket er primært en person, med særlig anlegg for ekstasis (selvtranscendens) og

kenosis (selvutblottelse), hevdet Rowan Williams i et av. Mamedyarov med trofeet som viser at han har
vunnet Gashimovs minnerturnering 2017! Foto: De offisielle hjemmesidene. Aserbajdsjans sterkeste
sjakkturnering heter.

