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HET GROENE PAD: 
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Wanneer haar oudste zoon Dan aankondigt priester te willen worden, 
sluit Rosaleen Madigan zich op in haar kamer. In de jaren die volgen 
verlaten haar vier kinderen een voor een het ouderlijk huis. Dan vertrekt 
naar New York, waar hij voor zijn homoseksualiteit uitkomt en 
geconfronteerd wordt met de gevolgen van aids; dochter Constance gaat 
naar Limerick en trouwt een man die door haar moeder te min wordt 
bevonden; de altruïstische Emmet vertrekt naar Afrika als 
ontwikkelingswerker; en de charismatische, maar alcoholistische jongste 
dochter Hanna droomt van een carrière als actrice in Dublin, maar 
verzandt in het moederschap. Wanneer de kinderen zich jaren later 
tijdens de kerstdagen herenigen en te horen krijgen dat Rosaleen het huis 
wil verkopen, wordt ieder van hen geconfronteerd met de beladen relatie 
tot hun moeder en tot elkaar, en met het gemis van hun jaren geleden 
overleden vader. 
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Biografie 

Enright won een internationale beurs aan Lester B. Pearson United World College of the Pacific in 
Victoria, Brits Colombia, waar zij 2 jaar studeerde.  
Zij ontving een graad in Engels en in filosofie van Trinity College, Dublin.  
Zij begon serieus te schrijven toen haar familie haar voor haar 21ste verjaardag een elektrische 
typemachine gaf.  
Enright werkte 6 jaar als televisieproducent en directeur voor RTÉ in Dublin en produceerde 4 
jaar lang het Rté- programma Nighthawks. 
Vervolgens werkte ze 2 jaar voor kinderprogramma’s en schreef ze in de weekends.  
 
Haar fulltime carrière als schrijfster begon in 1993 toen ze de televisie verliet vanwege een 

inzinking,  later opmerkend: “Ik adviseer vroeg een inzinking te krijgen. Als uw leven al vroeg 
uiteenvalt, kunt u het opnieuw lijmen. Het zijn de mensen die altijd op de rand van crisis leven en 
geen bodem raken die in de probleem zijn.”  
 
Enright woont in Bray, Provincie Wicklow. Zij is getrouwd met Martin Murphy, die directeur van 
het Pavilion Theater in Dún Laoghaire is.  
Zij hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. 
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