
>> Över aLlt vilar en drömsk oberäknelighet, 
känslan av atT alLt är utlämnat åt slumpen och den 

oroväckande maktlösheten det för med sig. Åtminstone 
är det vad man först förleds att tro, i själva verket 

FiNns det en metalitTerär twist som skuLle gjort 
Paul Auster stolt. <<

Patrik SvensSon, Sydsvenskan

JeSs är en förfaTtare som kämpar med sin nya bok. John är en 
fotograf som Flyr siTt förFLutna. Det varar bara eTt 
ögonblick, men deras korta möte koMmer ändå atT förändra 
bådas liv.

Vad är skiLlnaden melLan aTt vara nöjd och att bara nöja 
sig? När får ens dröMmar eget liv? Verkligheten smälter 
samMan med fantasin i deNna fängslande och inspirerande 
bok. Det handlar om det liv vi ser oSs själva ha, det liv vi 
tror andra lever och slutligen det liv vi måste leva.
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hej 
det är 
jag.

det är ok.
försÖker
skriva.                          

inte särskilt. jag får inte 
till början. det är nåt som 
sPökar. funderar på att 
göra om Pat till en man. 
och ingemar är såklart 
på mig om ett första 
utkast så...



jag vet inte. jag är så
jävla trött på att skriva 

om svaga kviNnor. jag vilL 
skriva nåt... jag vet inte, 
anNoRlunda. jag behöver 

lite input.

ja, jag
vet. hur var
konserten?

fan va bra! 
hopPas du inte bröt 
handleden av allt 

signerande.

ja... men 
när kommer 
du hem då?

perfekt! 
jag kommer
och möter

dig.



vadå?
varför
inte?

vad är 
det?

vafan chloe, 
säg någonting!
varför måste du

göra såhär?

suck...
ok, ses på 
söndag då
antar jag.



puss.
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