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Under fikonträdet
roman, utkommer juli
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Antal sidor: 424
Utkommer: Juli

finna förklaringar till sin egen relation till 
flickvännen Anja. 
 Vojnović blickar in i det som en gång var 
ett land och försöker med hjälp av minnen 
från det förflutna förstå såväl sin personliga 
situation idag som ett politiskt skeende. 
Det förflutna frigör oss inte från ansvar för 
framtiden.

”Under fikonträdetär en bok att sträckläsa, att skratta 
och gråta och vara ilsken tillsammans med, den öppnar 
världen en stund även om det nu är så att ens historier 
bara är en karta över ens rädslor, som Jadran hävdar.”
 – SR Kulturnytt

”En gripande läsupplevelse”
 – Svenska Dagbladet

”Framförallt är Under fikonträdet en alldeles enastående 

roman om tvåsamhetens orättvisa premisser. Om tre 
generationers kamp med att förvalta den. Flyhänt skriven. 
Bitvis virtuos. Mättad med mänsklighet.”
 – Sydsvenskan

”Det känns som något som Jonas Hassen Khemiri skulle 
kunnat skriva”
 – Aftonbladet

 ”Det finns få samtida författarskap jag är så glad över 
att få följa som Goran Vojnovićs. Under fikonträdetär en 
mäktig och stor berättelse som känns som en självklar 
tredje roman för en författare som alltmer mutat in en 
egen röst som ett samtida jugoslaviskt minne.”
 – Expressen

Under fikonträdet av Goran Vojnović 
utsågs till en av förra årets bästa över-
satta romaner av P1, och kritikernas 
lovord har varit översvallande om den-
na episka släkt- och kärlekshistoria 
från ett sönderfallande Jugoslavien

I Under fikonträdet väver Goran Vojnović 
samman berättelserna från personer i tre 
generationer, från 50-talet till idag, för att 
kunna tydliggöra var och en av dem. Bokens 
berättare Jadran försöker komma underfund 
med varför hans pappa Safet försvann från 

Ljubljana under Jugoslavienkrigens första 
år, sin mamma Vesnas oförklarliga aversion 
mot hans farfar och bit för bit läggs en mo-
saik av historier. Historier som går igenom 
Jugoslaviens uppgång och fall, Sloveniens 
självständighet och sveket mot de från andra 
delar av Jugoslavien som hamnade i den 
nya nationen.

Historiens trauman återspeglas i mörka fa-
miljehemligheter och kroppsligt förfall, men 
detta är också en berättelse om kärlek, tid 
och frihet. Jadran kan i sin familjehistoria 
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råd med båtsmugglaren över Medelhavet.  
Hur reagerar kroppen på den ensamhet och 
utsatthet som råder över den i flykten, i det 
hopp om en annan framtid som driver den 
men den likgiltighet som möter den.

Materialtrötthet är en gripande skildring 
av flykt, längtan, hopp och en syskonkärlek 
som smärtar till tårar. I land efter land i 
Europa har historien om de båda bröderna 
i Šindelka fängslat läsare.

Två bröder på jakt efter ett bättre liv 
undan kriget och den fysiska smärtan. 
Två bröder på jakt efter varandra i ett 
Europa som inte vill ha dem. Marek 
Šindelka har i Materialtrötthet fångat 
den kroppsliga smärtan orsakad av 
hopplöshet och kommit att orsaka 
kraftfull debatt i ett land som velat 
stänga sina gränser.

En 13-årig pojke klättrar över ett flyktinglä-
gers omgivande staket i hopp om att kunna 
ta sig från Centraleuropa till sin bror som 

finns någonstans i ett land norröver. På vägen 
över Medelhavet har de kommit ifrån var-
andra och nu är hoppet om att återförenas 
det enda som driver dem framåt.

Med Materialtrötthet har Marek Šindelka 
skrivit vad som kallats Tjeckiens första flyk-
tingroman och skapat hätsk debatt i ett land 
som försökt stänga sina gränser. Inte utan 
empati skildras den fysiska påfrestningen av 
flykten – från tröttheten och utmattning till 
misshandel, att smugglas i trånga utrymmen, 
köld och sälja delar av sin kropp för att ha 
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inte men hittar hennes plånbok och inser 
då att flickan egentligen är en pojke.

På natten börjar han genom snö och vind 
gå in mot det vintriga Graz för att återläm-
na plånboken. En vandring mot drastiska 
insikter och ett sexuellt uppvaknande som 
morgonen därpå får honom att inse vidden 
av sin ensamhet. 

Med en fantastisk prosa lyckas Moeyaert 
subtilt fånga ett känsloliv som kommer till 
liv. En vacker hyllning till staden Graz som 
scen för Eichlers vandringar och insikter 
i denna omistliga kortroman om kärlek, 
saknad och ensamhet. 

Bart Moeyaert gästar i november 
Internationell författarscen i Stock-
holm och Malmö.

Bart Moeyaert har fängslat unga läs-
are världen över och belönats med AL-
MA-priset. I sin första vuxenroman, 
Graz, har han skrivit en vacker skild-
ring om kärlek, ensamhet, saknad 
och det märklig i att försöka komma 
underfund med vem man innerst inne 
egentligen är.

Hermann Eichler tagit över sina döda för-
äldrars apotek i Graz. Där kan han komma 

med goda råd för vartendaste piller, rekom-
mendera medicinering utifrån årstid och är 
omtyckt av sina kunder.  Det är bara när det 
kommer till sitt eget liv han känner att han 
inte har full kontroll över händelserna. Och 
i sin relation till kvinnor är han återhållen 
och blyg. Det är som att hans fars auktoritet 
ännu tynger ner honom.

En dag inträffar sedan en olycka utanför 
Hermanns hus då en flicka blir liggandes 
bredvid sin cykel. Hermann hjälper dock 



Nobelpristippad, samtidskritik och kärlek!

Lousie Glück – Vild iris

För Vild iris belönades Louise Glück med Pulitzerpriset 
och det är en diktsamling som är tydlig i sin visionära 
poetik, uppdelad i tre delar och tre röster: trädgårdens 
blommor, den poetiska trädgårdsmästaren och 
trädgårdens allvetande metafysiska gud. Alla med 
direkta och krävande röster som fruktar döden såväl 
som livet och dess förgänglighet. Blommorna fokuserar 
på vårens ankomst efter vinterns kalla nätter och för 
trädgårdsmästaren blir skötseln ett sätt att undvika 
en haltande relation. Rösterna blir till en blick ner i 
våra egna inre djup och brottas med förtvivlan, döden, 
återfödsel och ensamhet.
 Louise Glück är en av den amerikanska lyrikens 
mest beundrade och inflytelserika poeter som tidigare 
i år belönades med Tomas Tranströmer-priset.

Övers. Jonas Brun, 
Utk. augusti
978-91-89105-04-1
F-pris: 123 kr

Koleka Putuma – Kollektiv minnesförlust

Med Kollektiv minnesförlust har Koleka Putuma tagit 
den sydafrikanska litteraturscenen med storm och 
ses som en banbrytande poetisk röst. I sina dikter 
skildrar hon såren från apartheid som lämnats till 
hennes generation att läka, och om erfarenheterna 
som queer kvinna i ett land där homosexuella utsätts 
för ”korrigerande våldtäkter”. 
 Putuma utmanar inte bara genom de ämnen hon 
tar upp utan också genom sitt språk och dikternas 
form, samtidigt som hennes poesi är fylld av passion 
och vackra barndomsminnen.
 Putuma har på ett självklart sätt gett uttryck åt 
en generation sydafrikaners frustration över rasism 
och att apartheidregimen aldrig blev straffad. Hon 
har blivit en kraftfull internationell poetisk röst som 
framträder på poesifestivaler världen över och har 
även skrivit dramatik åt bland annat Backateatern.

Övers. Kristina Hagström-Ståhl, 
Utk. september
978-91-89105-06-5
F-pris: 140 kr

Lucija Stupica – Flyktpunkter 

Inom perspektivlära är flyktpunkter de parallella linjer 
som löper samman i en eller flera punkter på horisontella 
plan. I Lucija Stupicas dikter laddas begreppet med nya 
innebörder. I Flyktpunkter lämnar diktjaget hemlandet 
för kärlekens skull vilket tvingar fram bilder av det 
förgångna och den egna familjens historiska djup samt 
förhållandet till den andres förväntningar. Att ställas 
inför inre och yttre förflyttningar illusionslöst medveten 
om att också kärleken har en begränsad hållbarhetstid, 
vilket fyller det verkliga livet med osäkerhet och en 
exilliknande tillvaro.
 Lucija Stupica (f. 1971) är en av Sloveniens mest 
framstående poeter i sin generation. Hon har på svenska 
tidigare utkommit med den hyllade När avtrycken vaknar. 
I Slovenien har Flyktpunkter hyllats av kritiker som en 
betydande litterär händelse.  

Övers. Henrik C. Enbohm & Iva Klemenčič
Utk. november
978-91-86105-07-2
F-pris: 123 kr
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