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Ekman, en trettionioårig överviktig professor i rättshistoria, bosatt i Boston. Efter en kämpig ungdomstid på
den småländska landsbygden kom han till USA när han var tjugofyra. Det var amerikanskan Sarah, som
Tobias förälskat sig i under sin studietid i Köpenhamn, som ville flytta tillbaka hem. Dock varade inte

förhållandet, av flera skäl, och Tobias och Sarah förlorade hastigt kontakten. Trots sina blandade känslor för
det amerikanska samhället stannade Tobias kvar i landet. Enda vännen har han i den gamle homosexuella
professorn och kollegan David Steinowsky. Varje lördag åker Tobias in till stan och gör sitt rutinmässiga
inköp: några filmer, helst en för kommande veckas varje kväll, och två böcker; en skönlitterär och en

fackbok. Framgångsrikt håller Tobias tillbaka sitt spruckna förflutna med hjälp av undervisning, snabbmat
och litteraturen -- ända till det ringer på dörren. Där står Otto, en tonåring som påstår att han är Tobias son.
Thomas Engström debuterar med Mörker som gör gott -- en vass, nedsvärtad, underhållande historia om

omöjligheten att fly ifrån sitt ansvar.
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