
”Jesus” kommer till Stockholm i annorlunda feelgood-roman
Vad skulle hända om någon dök upp i Stockholm och med övertygelse sa sig vara sänd av Gud? Hur skulle folk reagera? Vilka
skulle följa honom?

Marcus Palm har skrivit en feelgood-roman som ska få läsaren att skratta, men också att tänka efter.

 

– Efter att ha läst James Joyces Ulysses som löst följer ett mönster efter Homeros Odyssén började jag fundera på vilken mer uråldrig text som
skulle kunna omformas till en modern miljö. Jag kom fram till Nya Testamentet som fick mig att undra vad som skulle hända om någon dök upp
i Stockholm i dag och sa sig vara sänd av Gud, säger Marcus Palm.

Hans debutroman I ett litet hörn av världen handlar om tre män vars vägar korsas.

En av dem är Erik, som har vänner, utbildning, ett bra jobb, en lägenhet i innerstan och en familj som bryr sig om honom. Men allt är samtidigt
ett inferno av vardagligheter och trygghetsmurar. Han är totalt vilse i ett liv av invanda mönster och vanor.

Emil Allan kommer från Småland, men efter att hans mor bränt ner hans barndomshem bestämmer han sig för att flytta till Stockholm. Emil tror
att han kommer att få många vänner, men blir mer ensam än någonsin. Emil Allan och Erik har absolut ingenting gemensamt, men så en dag
dyker en lång och gänglig gestalt upp och för dem samman. Mannen heter Lars – men vill bli kallad för profeten.

– Min bok utspelar sig i ett litet hörn av världen, precis som Jesus liv utspelade sig i utkanten av Romarriket och som väldigt få var medvetna
om, säger Marcus Palm och fortsätter:

– Berättelsen är omvälvande för huvudpersonerna, men för de flesta runt omkring går det obemärkt förbi. Du kan gå igenom helvete, skärseld
och paradis men för de flesta andra i världen är det helt likgiltigt eftersom de alla har sitt eget liv att brottas med.

Marcus Palm föddes 1987 i Enhörna utanför Södertälje. Trots sin unga ålder har han hunnit se en hel del av världen, då han har pluggat i
både Umeå, Beijing, Kalifornien och Colorado. I dag arbetar han som ekonom i Stockholm, där han också bor tillsammans med sin sambo.
Förutom kärleken till fotbollsklubben Arsenal, som innebär en del resor till London, är litteratur ett stort intresse.

– Jag har sedan en tidig ålder fantiserat och tänkt mycket. Jag skrev min första teaterpjäs redan som tioåring men det var först på gymnasiet
som jag bestämde mig för att verkligen bli författare. Även om jag senare utbildade mig till ekonom så har drömmen och strävan efter att bli
författare bara växt sig starkare sedan dess, säger Marcus Palm.

– Att skriva är för mig lika mycket en passion, jag måste göra det helt enkelt, måste få utlopp för mina fantasier.
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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.


