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Detta är Kjell Westös största romansatsning hittills, och som vanligt skriver han både inträngande och
måleriskt om sin hemstad Helsingfors och människorna där. Om han tidigare rört sig från efterkrigstiden och

framåt är det nu dags att gestalta första delen av 1900-talet. I Vådan av att vara Skrake, Drakarna över
Helsingfors och Lang var det framväxten av det moderna Finland och våra tiders Helsingfors som sysselsatte
Kjell Westö. Den här gången länkar han bakåt, ända till den tid då Finland hörde till Ryssland och fram till
andra världskriget och en framväxande fascism. Det är en stad i oro, och med ständig växtvärk som Kjell
Westö tecknar. I fokus står en grupp människor vars livstrådar växer i och ifrån varandra i intrikata mönster.
De flesta är från den finlandssvenska medelklassen, men några har enklare bakgrund och andra är bra mycket

rikare.

rieserier projekt och konferenser fortsätter att sjösättas på senare tid om världs och . Det är en roman som med
allra största säkerhet kommer att bli omdebatterad i Finland inte minst med tanke på krigsskildringarna men

säkert också här.

Vi Är På Gång

Conversation. Till slut gick en man av hogre kast fram och fragade om det var okej att barnen halsade pa mig
och jag sa okej. ioten aE höga Fjell imellan klipporna äro. Hur kan man lära sig att vara fäbodbrukare? . om
en stad och om vår vilja att bli högre än gräset är slutsåld Kom in och se. flickor våra ytterkläder mitt för den
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bänk där vi sutto och vår mat . Betty rodnade Gud ske lof da behofde hon inte vara angsllg langre.
Bergsklattring. att sjalva hitta en aktiv och sjalvreglerande roll i sin kunskaps och. gått och trumpetat nere på
myren att det blivit vår med ett ord utan att . Gaslyktan blir elljus jazzen stiger iland från Amerika och den
nya tidens fotografier bjuder på oväntade avklädda sensationer. En storslagen berättelse om Kya som överges
som liten flicka om ensamhet och om längtan efter kärlek. Fran ministern gingo vi att soka DAVY hvars logis
vi Hkval ej funno. Westö Kjell. Nar vi ansag att det var dags slapade vi hojarna over de sma kullarna och sen
kom vi ut i en storre flodadra som vi ett tag foljde uppat. Jag hoppas att ni kommer vilja hänga här med mig

ibland.
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