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Romanen foregår hhv. i Irland og England og skildrer en irsk familie gennem tre generationer. Titlen refererer
til det møde mellem de forskellige familiemedlemmer, der finder sted i anledning af et dødsfald og en

begravelse. Liam Hegarty var alkoholiker og begik selvmord i havet ud for Brighton. Hans mor og hans ni
efterladte søskende samles i Dublin for at sørge over ham. Fortælleren er hans søster Veronica på 39 år, som er

den i søskendeflokken, der stod ham nærmest. Opholdet i Dublin giver hende anledning til at gennemgå
familiens turbulente historie i et forsøg på at forstå Liams død. Han døde af druk, ja, men hvorfor drak han?
Veronica er overbevist om, at grunden til hans alkoholisme skal findes i hændelser fra barndommen, nærmere
bestemt noget der skete, da hun og Liam en overgang boede hos deres bedstemor i 1968. Sammenkomsten er
en klog og indsigtsfuld fortælling om familien og alt det gode og onde, den kan rumme. Anne Enright har
selv karakteriseret romanen som "...det intellektuelle sidestykke til en Hollywood-tåreperser." Anne Enright
(1962) debuterede med sin første roman,The Wig My Father Wore, i 1995. The Gathering er hendes fjerde

roman, og hendes første på dansk, og i oktober 2007 fik hun Man Booker-prisen for den. Forfatterskabet er et
af de vigtige og vægtige i moderne irsk litteratur, og Anne Enright er bl.a. kendt og berømmet for sit altid

skarpe - og ærlige - blik på mennesker og relationerne mellem dem.
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