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BESKRIVNING
En gång var Eddy Mood nyförälskad, stolt ägare till både köttboskap och mjölkkor och framtiden tycktes
ljus. Nu återvänder han till sin förfallna fädernesgård i Eriksfors som luttrad fängelsekund efter tjugo år
på kåken för mord. Hemkomsten ses långt inte med blida ögon av alla i byn och gamla sår rivs upp på
nytt.I Amerikahuset fortsätter Sven Olov Karlsson sin berättelse om ett lantligt Sverige som sällan syns i
tidningarna.Sven Olov Karlsson (född 1971) debuterade med Italienaren 2003, och har sedan dess givit ut
ytterligare två kritikerrosade romaner, Amerikahuset och Porslinsfasaderna,som nominerades till
Augustpriset 2013. Hösten 2015 var han aktuell med en första novellsamling, Västmanland.Han har
tillsammans med fotografen Philip Pereira dos Reis också gett ut två mycket uppskattade reportageböcker,
Svenska ödehus (2008) och Svenska ödehus 2 (2011).Det händer att där kommer en debut som med en
gång höjer ens förväntningar på en hel författargeneration. Och liksom sin föregångare är Amerikahuset på
ytan en landsbygdsroman och inunder denna yta en berättelse om det allmängiltiga, skuld och straff, frihet
och ofrihet, som inte lämnar någon oberörd.Lars Gustafsson, författareMest av allt är Amerikahuset en
roman som bultar av berättarglädje.Dagens NyheterSå suggestivt har ingen skrivit om lantbruksvardag
sedan (Harry Martinssons) Nässlorna blomma.ExpressenLäsaren fångas, blir sittande, dag och natt. /.../ En
svart samtidsroman, vacker och vemodig.Svenska DagbladetLäs, skratta, gråt och njut!Västmanlands
NyheterSom läsare imponeras man storligen, av gestaltningen och doftrikedomen och visheten, men
kanske allra mest av den sympati som Karlsson tycks hysa för samtliga sina skildrade personer.GöteborgsPosten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Amerikahuset, Göteborg | Sika Sverige AB
Amerikahuset - företag, adresser, telefonnummer. ... Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till
det du behöver, i din närhet eller dit du ska.

Betraktelse över den tid som flytt | dagensbok.com
2008. Natur & Kultur. En gång var Eddy Mood nyförälskad, stolt ägare till både köttboskap och mjölkkor
och framtiden tycktes ljus. Nu återvänder han till sin ...

Bistro aMérique - Startsida - Göteborg - Meny, priser ...
RECENSION. En halvgammal man återvänder hem till byn efter avtjänad livstid och tänder, tvekande,
ljuset i sin ärvda ödegård. Någonting händer. Också ...
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