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Et rum større end ensomheden Yiyun Li Hent PDF Forlaget skriver: Som unge blev Moran, Ruyu og Boyang
involveret i et mistænkeligt "uheld", der endte i forgiftningen af en af deres venner. I deres voksenliv er de tre
venner adskilt både geografisk og følelsesmæssigt. Moran og Ruyu er flyttet til USA, Boyang bor fortsat i

Kina. Det eneste, der nu binder de tre mennesker sammen, er dette fortidige mysterium, som ikke vil slippe sit
tag i dem.I Californien undgår Ruyu sine egne familieforpligtelser ved i stedet at tage sig af en lokal kvinde
og hendes familie. I Wisconsin besøger Moran sin eksmand, hvis godhed engang kunne overvinde hendes
flugt ind i ensomheden. I Beijing kæmper Boyang med sin manglende evne til at elske og til at håndtere
konsekvenserne af, hvad der virkelig skete mellem de tre venner tyve år tidligere. Et rum større end

ensomheden er en stærk fortælling om, hvordan fortidens handlinger kan sætte sig dybe og ødelæggende spor
i menneskers liv.
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