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kvinde Ninioq er det ikke blot en tanke, men en sandsynlighed der fylder hende med rædsel. Alligevel
kæmper hun en desperat kamp for at netop hun skal blive den sidstlevende i verden. Ellers vil den

forfærdelige skæbne tilfalde hendes sønnesøn Manik.

Jørn Riel, født 1931, er uddannet på Københavns navigationsskole 1949-51. Boede i grønland 1951-63,
arbejdede for FN i Mellemøsten og Pakistan 1964-71, afbrudt af rejser i Vestindien, Afrika, Sydøstasien og

arktisk Canada. Er i dag bosat i Malaysia.

Riel debuterede som forfatter i 1971 og har siden opbygget et omfattende forfatterskab, der tæller romaner,
skrøner, rejseskildringer og børnebøger m.m. Riels forfatterskab er oversat til adskillige sprog, og han har

bl.a. modtaget Boghandlernes Gyldne Laurbær i 1995 og Det Danske Akademis Store Pris i 2010.
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