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Bønderne i Paradis Amt har længe levet under fattige og svære kår. Regeringen har opfordret dem til at dyrke
hvidløg, men overproduktion gør det umuligt at komme af med afgrøderne. Magtesløse må bønderne se deres
høst rådne på marken under den brændende sol. Deres utilfredshed eksploderer til sidst i et voldsomt oprør,
men i den nådesløse bølge af efterfølgende massearrestationer går ingen fri, hverken familier, venner og

elskende.  

Hvidløgsballaderne er en brutal og smuk roman om en gruppe bønders oprør mod det korrupte og
diktatoriske kinesiske bureaukrati i 1980'ernes Kina. Med sin særegne stil skaber Mo Yan en verden fuld af

overvældende dufte, smage og synsindtryk, hvor de mest grusomme handlinger skildres med samme
ligefremhed som de elskendes kærtegn.  

Mo Yan (f. 1955) er opvokset i Gaomi i Shandong-provinsen i det nordøstlige Kina. Mo Yans bøger er
oversat til adskillige sprog, og han er i dag en af Kinas mest anerkendte og læste forfattere. Han fik sit store

gennembrud med romanen Red Sorghum, 1987, som senere blev til filmen De røde marker, som blev
belønnet med en Guldbjørn i Berlin i 1988.
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