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SPRINGET er historien om drengen Lucas, der som barn troede, at alle forældreløse børn boede på en
husbåd. Nu som en ung mand bor han stadig på den samme husbåd med sin søster, Denise, og undersøger i

hemmelighed indholdet af et gammelt træskab.

Her finder han rekvisitter fra Midnatsballetten, en dansetrup fra 60’erne med hans far, den karismatiske
Antoney, som kunstnerisk leder. I Lucas’ søgen efter historien bag Midnatsballetten hører han om

danseprøver, kunstneriske uoverensstemmelser, forræderier og den store turné. Vigtigst af alt får Lucas
kendskab til Antoneys lidenskabelige og stormfulde forhold til Carla, Lucas’ mor. Og hvad der fik Antoney

til at forsvinde.

En enestående fortælling om dansens inderste væsen og kampen mellem kærlighed og kreativitet. Finder
Lucas det, han leder efter? Ønsker han dybest set at kende sin families historie?

ANMELDERCITATER

"Fænomenalt underholdende
roman... en roman ud over det sædvanlige." Fem stjerne. - Jylland-Posten

OM FORFATTEREN
Diana Evans var danser før hun blev forfatter. Hendes første roman, 26a, der også er udkommet i Danmark,
har blandt andet modtaget Orange Prisen i kategorien Nye forfattere. Springet er hendes anden roman. Diana

Evans bor i London.
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