
Från grå mus till politisk jätte i Clas G Johnsons nya satir

Ingen ser honom. Ingen hör honom.

Under sina 30 år på myndigheten Stuk har Bernhard Bernhardson aldrig gjort något väsen av sig. Men så råkar han
säga något som leder honom rakt ut i den politiska hetluften. 

Författaren Clas G Johnson är tillbaka – den här gången med en politisk satir: Bernhard ser dig.

 

– Bernhard har i princip ingen aning om partipolitik, berättar Clas G Johnson om sin antihjälte och fortsätter: 

– Han anser sig sakna humor och intelligens. Han är alltså en perfekt representant för den genomsnittliga svensken och blir
därmed med sina kontroversiella förslag omåttligt populär.

Ja, Bernhard Bernhardson är en samvetsgrann byråsekreterare på den gigantiska myndigheten Stuk – Statens
utredningskommission. När han en dag tvingas debattera i tv råkar han avslöja en nyhet som väcker uppståndelse. Och genast
befinner han sig i den politiska hetluften.

Paniken är aldrig långt borta, men samtidigt är självbevarelsedriften stark. Bernhard klättrar allt högre och högre i sin nya politiska
karriär. Ända tills kraschen kommer och slungar honom ur framgångens bana. Blir det ett bittert slut – eller finns det en räddning?

Bernhard ser dig är en knivskarp politisk satir dom byråkratins ansvällning och statistikens totala dominans över
nyhetsrapporteringen. Romanen går i orwellsk anda och humorn och absurditeten är dominerande. 

– De politiska partierna blir mer och mer lika, samtidigt som de höjer tonläget för att framstå som alternativ inför de allmänna
valen. Demokratin tar stryk och framstår som trött och ineffektiv, menar Clas.



Clas G Johnson föddes i Umeå och bor i dag i Linköping. Efter studier på Journalisthögskolan och en examen i litteratur och
språk har han arbetat som politisk redaktör, krönikör och kolumnist. Förutom över femtusen artiklar om politik och näringsliv har
Clas skrivit tre romaner, varav den senaste var kärleksromanen Snapshot av evigheten. 

Utkommer 21 oktober.

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.


