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Jag har en önskan.
Den är oerhörd. Men jag vill att du ska lyssna till den. Jag vill att du ska ge mig det jag ber om
Det är de första orden i Linda Boström Knausgårds novellsamling. Den som talar presenterar sin familj, sina
barn, en morgon vid frukostbordet, för någon som ser dem för första men också allra sista gången. Denna
någon verkar befinna sig utanför det sköra rummet, med makt över deras väl och ve.
I nästa novell möter en flicka den förhäxade Vitbjörn Kung Valemon, som lever som björn på dagen och som
man på natten. Hon föder en dotter med ett segerskrik men tappar henne ur sikte i skogen, i drömmen.
Generationer av föräldrars röster inkarneras i berättarens kropp, men denna gravitation mot tillhörighet och en
bergfast kärlek, mot familj, utmanas av ett rasande begär, en väldig vrede. Spänningen mellan de olika
krafterna i boken blir elektrisk, som riskerade berättarkroppen att brisera i ett enda anfall, ett grand mal.
LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD föddes 1972 och är bosatt i Glemmingebro.Grand mal är hennes första
prosabok.

»När Linda Boström Knausgård når höjderna av sin förmåga skriver hon så poetiskt intelligent att alla mina
cirklar rubbas.« AASE BERG, EXPRESSEN
»Det är rakt igenom en språkligt mogen bok, full av poetiska, originella och samtidigt pregnanta meningar.
Öppningsnovellen är på ett alldeles naturligt sätt både språkligt gnistrande och kommunikativ. Det är
påfallande vackert.« ÅSA BECKMAN, DAGENS NYHETER
»Grand mal är en stor liten bok. Här är en poet som skriver kortprosa bågnande av affekter.
Det finns inte många umbärliga stavelser. Jag läser dessa prosastycken med en känsla av förundran.«
VIKTORIA JÄDERLING, AFTONBLADET
»När den är som bäst öppnar Boström Knausgårds prosa upp de svarta hålen inom oss, blottar livets gåtfullhet
och sätter igång skred av osäkerhet.« ANN LINGEBRANDT, HELSINGBORGS DAGBLAD
»Linda Boström Knausgårds noveller balanserar mellan desperation och lugn i en osäker värld, där inget kan
garanteras men allting en människa behöver finns att tillgå. Framför allt fascineras jag av språket, som trillar
på så självklart, symfoniskt vackert och metodiskt precist.« LINA ARVIDSSON, DAGENSBOK.COM
»Grand Mal rör sig obesvärat mellan prosalyrik, vardagliga berättelser, sagomystik, gammalkloka förmaningar
och feberfantasier. Läsaren vet aldrig vad hon får på nästa sida. Impulsiv novellkonst, som när den är som bäst
kan gnistra och överraska.« INGUNN ØKLAND, AFTENPOSTEN
»Det är skrivet med en yttersta koncentration, där varje mening är av betydelse, ja förefaller rentav
ödesmättad.« MIKAELA BLOMQVIST, GÖTEBORGS-POSTEN
»I Linda Boström Knausgårds språk finns inget ludd. Subjekt och predikat står allvarliga på sina platser,
syftningarnas bågar spänns lätta och vackra över orden och gör dem till meningar, det är skönt att läsa. Och att
ledas djupare och djupare in i stämningar, känslolägen, spänningar.« PIA INGSTRÖM,
HUFVUDSTADSBLADET
»Novellerna kretsar alla på ett eller annat sätt kring det oförklarliga som ett mellanmänskligt grundvillkor.
Som helhet ärGrand mal mycket tilldragande, en stramt tyglad prosa som blottlägger själens och kroppens
oundvikliga skälvningar.« HENRIETTE BACHER LIND, JYLLANDS-POSTEN
Quality Hotel Grand er et fullservice konferansehotell beliggende sentralt i Kongsberg. Vi byr på Spa, a la
carte restaurant, nattklubb og egen konsertscene. Nærbø SK har gleden av å invitere til PreTour Nærbø,
treningsritt frem mot Nordsjørittet. Dato: Torsdag 04. mai 2017, start kl 18:00. Start/mål: NB ny plass.
Varanger Grand Prix 2017 Varanger Grand Prix 2017 foregår helgen 3-4 juni. Med Fellesstart lørdag 3 juni og
tempo søndag 4 juni. 06.03.2017 (BilNorge.no) PRØVEKJØRT: Grand Cherokee har fornyet seg kraftig, og
helt fersk er den femsylindrede dieselmotoren fra italienske VM Motori. Høytrykkslaminert laminatgulv med
ekstra lange og brede planker. Som gir et eksklusivt utrykk. Nye Grand C4 Picasso er en mester i
interiørkomfort. RELAX-funksjonen skaper den ultimate MPV-komforten for alle, og gjør bilturen til en reise
på førsteklasse. Til sommeren kommer nye Opel Insignia Grand Sport til Norge. Bilen lever opp til navnet
med et mer sporty utseende og kvikkere kjøreegenskaper, viste vår første. Grattis Nordberg GP. Da er
Nordberg Grand Prix over og for en dag det ble. Ca 100 biler til start og solen skuffet heller ikke. Norges
ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Odd Fellow
Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og
ordninger i sitt medlemskap.

