
Relationsroman skildrar integration utifrån författarens egna upplevelser
En dag ställs tonårskillen Memo inför ett ultimatum: att välja mellan flickvännen Amanda och familjen.

Memo kan inte välja. Men vad händer om han går emot sin familj?

Pojken som följer sin skugga är en relationsroman om utanförskap, integration och kärlek långt över gränserna, skriven av Kadir
Meral som har inspirerats av egna upplevelser.

 

– I takt med att min svenska utvecklades började jag skriva olika texter som krönikor, dikter och så småningom prosa. Att kunna uttrycka sina
tankar och känslor på svenska är en härlig upplevelse, säger Kadir Meral. 

Han föddes i Turkiet 1978, och kom till Sverige på 1990-talet. Efter en gymnasielärarexamen och 15 år som lärare jobbar han i dag som
föreläsare i integrationsfrågor, skriver krönikor, uppträder som standupkomiker samt gör uppdrag som moderator och konferencier.

Kadir Meral växte upp i en stor familj med sju syskon. Mamman var analfabet och pappan hade bara gått fem år i skolan när de flydde till
Sverige.

Efter tre år i Dalarna flyttade familjen till Uppsalaförorten Gottsunda. Här mötte föräldrarna segregation och utanförskap men samtidigt en
gemenskap hos sina landsmän.

– I dag är det ganska ont om skönlitterära verk som belyser integration och kulturmöten i dagens svenska samhälle, och det är sällan det har
skildrats ur en killes perspektiv, säger Kadir om vad som fått honom att skriva den här boken.

– Glädjen i att skriva lockade mig att börja skriva första raden. Sedan att det blev just den här handlingen beror på att jag ville skildra
fenomenet segregation, integration och kulturmöten i det nya landet. Berättelsen om Memo är inte bara begränsad till en pojke och hans
familjs livsöde, det finns tusentals barn och ungdomar som lever dubbelkulturella liv. 

I Pojken som följer sin skugga träffar vi tonårskillen Memo som flyttar från en kurdisk by till förortens segregation utanför Göteborg.
Föräldrarna har stora förväntningar på sin äldsta son, de vill att han ska läsa på universitet och sedan gifta sig med en flicka från sin hemby.

Men från och med dagen då Memo kommer in på universitetet tar hans liv en ny riktning. Han tar till sig allt mer av svenska normer,
värderingar och livsstilar, och han blir också förälskad i den svenska tjejen Amanda. Föräldrarna anklagar honom för att överge sin kultur,
vännerna från orten vänder honom ryggen och kallar honom svikare. Memo slits mellan förorten och universitetsvärlden och mellan familjens
krav och sin egen vilja.



Så en dag ställer hans pappa ett ultimatum.

– Jag vill att läsarna ska se att det faktiskt går att förverkliga sina drömmar, att det går att bryta sig loss från segregation och utanförskap. Det
kräver mod, vilja och kunskap på individnivå, på familjenivå och på samhällsnivå, säger Kadir Meral och tillägger att Pojken som följer sin
skugga riktar sig till både ungdomar och vuxna.   

Utkommer 21 april.

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

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@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.


