
Debutromanen blev Kerstin Lundgrens revansch efter en stroke
Kerstin Lundgren var 34 år när hon drabbades av en stroke. Sedan hon förlorat något av det som betyder mest för henne –
förmågan att formulera sig – har hon nu tagit revansch på det mest triumferande sätt: genom att skriva en bok.

Nu kommer hennes debutroman Dit jag kan gå och sakna dig med stroke som tema.

 

 

 

Dit jag kan gå och sakna dig handlar om 19-åriga Hedda som vill börja ett nytt liv. Hon vill glömma allt det gamla. Mamma som dog. Pappa som
aldrig fanns. Mitt i krisen blir hon besinningslöst förälskad i sin kompis pojkvän, Gabriel.

När Hedda får sommarjobb på ett äldreboende hoppas hon finna en mera meningsfull tillvaro än det våldsamma begäret och vilsenheten. På
hemmet bor Gustaf som fått en stroke och inte längre kan tala. I hans oändliga tystnad finner Hedda något annat. Som en känsla av att
komma hem.

Och Gustaf, han som bittert väntat på att få dö, han förstår ju vem flickan med den blonda flätan är. Behovet av att få bringa reda i allt som
blev fel, alla chanser han slarvade bort, drabbar honom med en okuvlig kraft. Innan han ställt allt till rätta får han inte dö. Och han måste lära
sig tala igen.

För författaren själv innebär boken en slutgiltig comeback efter sin egen tidigare sjukskrivning. Att inte hitta orden var något av det svåraste
hon upplevde under sin sjukdom.

– Jag har alltid älskat ord och sedan barndomen skrivit poesi och kortare noveller och drömt om den där författaren jag skulle bli när det
någon gång blev tillfälle. Som det skulle visa sig kom det tillfället samtidigt som jag tappade bort mina ord. Att ha hittat tillbaka till dem på det
här sättet är min största personliga seger, säger hon.

Kerstin Lundgren är född 1979 och bor i Skaraborg med man och två barn. Hon är i grunden sjuksköterska men jobbar som affärskonsult i IT-
branschen.

 

Mer om boken:

Hedda är nitton år och ska börja ett nytt liv i en ny stad. Glömma allt det gamla, mamma som dog och pappa som aldrig fanns. Men så en
vårnatt blir hon besinningslöst förälskad i sin kompis pojkvän, Gabriel. Det är en galenskap som drabbar henne, som hotar att driva henne ur
kurs.

När Hedda får sommarjobb på ett äldreboende hoppas hon finna en mera meningsfull tillvaro än det våldsamma begäret och vilsenheten som
skaver på insidan av bröstet. Och i rummet längst bort i korridoren finns Gustaf. Han som haft en stroke och inte kan tala längre. Men som
med sin trygga blick och oändliga tystnad väcker något i Hedda. Som en känsla av att komma hem, att inte behöva ändra på något alls. Och
hon inbillar sig kanske, men på något sätt bara vet hon att de hör ihop, hon och Gustaf. Och att om hon bara kan få honom att tala igen så
kommer även hon att bli lite mera hel.

Och Gustaf, han som bittert väntat på att få dö, han förstår ju vem flickan med den blonda flätan är. Och behovet av att få bringa reda i allt
som blev fel, alla chanser han slarvade bort, drabbar honom med en okuvlig kraft. Innan han ställt allt till rätta får han inte dö. Och han måste
lära sig tala igen.



lära sig tala igen.

Dit kan jag gå och sakna dig handlar om att leta efter vem man ska bli, hitta den man är och försöka acceptera den man blev. Och om att, i
rädslan över att ha slarvat bort allting, vilja ställa till rätta det som blev fel, innan det är för sent.

Utkommer 21 oktober.

 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 47 46susanne@hoi.se

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


