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En roman om to kvinder på hver sin side af et ocean både geografisk
og mentalt. Den ene er Nao en 16-årig pige som bor i Tokyo og har
skrevet en slags dagbog. Den har hun pakket ned i en forseglet

madkasse og sat til havs. Den anden hedder Ruth og er forfatter bosat
i British Columbia i Canada. På en strand på den anden side af
verdenshavet finder hun kassen og indeni kassen en håndskrevet
tekst indbundet i omslaget til et eksemplar af Prousts På sporet af
den tabte tid. Det bliver startskuddet til en udveksling mellem den
japanske teenager og den midaldrende kvinde hen over afstande der
på én gang er fysiske personlige og mentale en kommunikation om

alt mellem himmel og jord forbløffende beretninger fra de to
fortælleres liv og overvejelser om meningen med livet. Tidens væsen



er stor og uforglemmelig fortællekunst. En roman om alt fra den
japanske tsunami til Silicon Valley til Zen og meningen med livet der
river læseren med som en stor Stillehavs-hvirvelstrøm. The Guardian
Ruth Ozeki er canadisk romanforfatter og filminstruktør. I 2010 blev
hun ordineret som zenbuddhistisk præst. Tidens væsen er hendes
første roman på dansk. Romanen var en af de seks nominerede til

Man Booker Prisen i 2013.
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