
Göran Magnusson fortsätter att utforska relationer på landsbygden i sin nya roman
En dag dimper ett vykort ner i brevlådan – och livet tar sig en oväntad vändning.

Författaren Göran Magnusson är tillbaka efter sin kritikerrosade debutroman Den danska älskarinnan – med en ny historia om
lantbrukaren Erik Hammarström, som åter ställs inför dilemman kring relationer i sitt annars stillsamma liv på landet.

 

 

– När jag skrev den första boken, Den danska älskarinnan, var ambitionen att spegla spänningen i vardagen, säger Göran Magnusson, som
fick fin kritik för sin skildring och blev nominerad till Studieförbundet Vuxenskolans författarpris 2017.

– Beskrivningen gäller främst de nära relationerna, i ett äktenskap, relationen till en kollega, en älskare eller älskarinna, eller till ett syskon.
Vilka bygger vi starka band till, och varför?

Dessa frågor fortsätter Göran Magnusson att söka svaren i sin nya bok Storbondens pipa.

För Erik Hammarström pågår livet på gården Källetorp i Småland precis som det gör för andra moderna lantbrukare. Erik, frånskild och före
detta tjänsteman vid Jordbruksverket, lever nu ett lugnt liv på landet men ensamheten gör sig ofta påmind och har satt sina spår.

En dag – mitt i vårbruket – öppnar Erik postlådan och finner ett vykort från Lillemor, hans före detta fru som lämnade honom för den
spännande och framgångsrike godsägaren, RG. RG driver nattklubb i Stockholm och har en charm och dragningskraft som är svår att motstå.
Det är många som dansar efter hans pipa.

Lillemor har kommit till insikt om vilket egoistiskt liv hon lever och söker nu en annan mening med sitt liv. Hon inser att det som skulle ge
hennes liv betydelse är en familj, och hon bestämmer sig för att ge ett behövande barn ett nytt hem. Men för att uppnå det behöver hon Eriks
hjälp. Men kan man återförenas med sin frånskilda hustru, och hur stark är längtan efter att äntligen bilda familj, när den ställs mot åtrån?

Storbondens pipa är en laddad relationsroman i en myllrande jordbruksmiljö och bygger spänning ur vårt vardagliga liv.

– Jag tycker att det är spännande att skildra betydelsen av våra beslut, även om de inte alltid uppfattas så avgörande vid vägvalet. Jag har
åter låtit någon av karaktärerna ikläda sig rollen som sökaren, om livets djupare innebörd, den sidan som vi alla bär, men kanske inte alltid
pratar om, förklarar Göran Magnusson.

Göran Magnusson är född 1953 och uppvuxen i Malmö. Numera bor han i Lund och är yrkesverksam som agronom, copywriter och journalist –
en bred bakgrund vars olika sidor han numera förenar i sitt författarskap.

Utkommer 21 januari.

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


