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BESKRIVNING

"Det är en nåd att läsa Klas Östergren." Expressen"Östergrens litteratur måste upplevas." SvD "Den här
nye bar ytterrock, mörka byxor med pressveck, vit skjorta under en cardigan. Han hade välputsade
brogueskor med lädersulor. Det ljusbruna, lite lockiga håret var kortklippt. På det hela taget en vuxen stil
som inte betecknade någon särskild tillhörighet, och därför inte heller något klart avståndstagande." Den
här nye heter Dan Schoultze, och anländer en dag vilken som helst till en Stockholmsskola med dåligt
rykte och tusen elever inskrivna. Det är krig i Vietnam och vid huvudingången har någon klottrat »Allt
nu!« Romanens jag Kenneth Jansson blir vän med den märklige Dan och hans syster, som bor tillsammans
i ett stort hus som gränsar till en skog av träd som Kenneth aldrig sett förut. Sumak, med blad som ser ut
som marijuana. Som visar sig växa i skuggan av sumakens blad. Några vuxna syns inte till. Inne i skogen
finns en hydda, och när det blir sommarlov ligger de där alla tre, insvepta i grönska och rök. En idyll, men
den är bräcklig, omvärlden ska göra sig plågsamt påmind. Det krig som pågår i en annan världsdel drabbar
alla, direkt eller indirekt. Ungdomarna i den lilla sumakskogen måste ta ställning, begå ett val som får
ödesdigra konsekvenser. Klas Östergren är en av Sveriges främsta författare och översättare. Hans senaste
roman Twist kom på Natur & Kultur 2014, och 2015 kom en stor volym med hans kortprosa med titeln
Samlade noveller. Hans översättningar av Henrik Ibsens samtidsdramer kom ut i serien Levande litteratur i
två band samma år.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

I en skog av sumak - Böcker - CDON.COM

Temat i Klas Östergrens nya roman känns igen; en ung mans utveckling i 70-talets marijuanadoftande
Stockholm. Det är mycket underhållande, men något saknas ...

I en skog av sumak | Bokdamen - läser och lyssnar

Köp I en skog av sumak. Den här nye heter Dan Schoultze, och anländer en dag vilken som helst till en
Stockholmsskola med dåligt rykte och ...

I en skog av sumak - Wikipedia

Roman av Klas Östergren. Historien utspelar sig i ett Sverige i Vietnamkrigets skugga. Berättaren
Kenneth Jansson blir vän med den nye, gåtfulle ...
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I EN SKOG AV SUMAK

https://www.bo-fi.club/?p=I%20EN%20SKOG%20AV%20SUMAK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=I%20EN%20SKOG%20AV%20SUMAK&ln=se
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