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Amanda Svensson återkommer efter den kritikerrosade debuten med
Hey Dolly med en ny roman. Ett triangeldrama, men knappast en
gyllene triangel, utan en som måste spricka. Någon måste bort.

Frågan är bara vem.

Välkommen till den här världen: utspelas på en avgränsad plats där
tre människor rör sig och formar en triangel bland flera tusen andra.
De är tre små plastjuveler i en låda och locket är himlen som hänger

över havet. Där är Köpenhamn och där är Malmö. Där är den
nagelbitande Greta som är i wokbranschen och skriver dagbok om
såren ingen nånsin sett. Hon som tänker att det finns andra former av
lidande som är värre, sår man inte kan stoppa in fingret i och veta
varför det gör ont. Hon som har astma men tänker på skenande

hästar i stället för att ta sin medicin. Hon som bor i ett kollektiv med
självupptagna, mesiga pojkar som tycker pärlplattor är en storslagen
konstform. Allt desperatare behöver hon en förändring i sitt liv.

Så en dag träffar hon Simon som sysslar med art works och är bäst
av alla i hela Köpenhamn på att rita trianglar. Samtidigt är han inte



som andra. Som barn läste han Svindlande höjder och allt gick åt
skogen. Nu spelas ljuden från hans hjärta och hjärna i dubbel
hastighet. Men med Simon kommer också Claus som älskar

konceptualitet och vars ljudspår snarare spelas i överljudshastighet.
Snart blir det uppenbart att det inte handlar om en gyllene triangel
utan en som obönhörligt måste spricka. Någon måste bort, frågan är

bara vem.

Amanda Svenssons nya roman, efter den stora succén med debuten
Hey Dolly, handlar om tre människor som vantivs i kulturen men på
olika sätt. Tre vilsna människor som alla är i lika stort behov av att
bli förstådda, att någon ska förstå något som de själva aldrig fått
grepp om. Välkommen till den här världen: är ett triangeldrama.

Eller kanske ett vykort från ett dockskåp.
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