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Vid den stora floden Lars Jakobson boken PDF "När jag hörde om attacken mot World Trade Center stod jag
på Adens flygplats och väntade på en död man och försökte hålla koll på min väska. Ankomsthallen var ett
skjul av betongblock med blinkande lysrör och ett osannolikt skitigt golv, men säg en annan plats som varit
mera passande?" 

Under ett simpelt rutinuppdrag går någonting fel. Åtta år senare berättar den amerikanska

agenten om sitt avhopp och sin flykt till krigets Irak. 

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris tilldelades 2006
Lars Jakobson "För ett författarskap som med mörk suggestionskraft utforskar det mänskliga och vidgar

fiktionens giltighet".

Mer än så ska inte avslöjas om handlingen i Lars Jakobsons nya roman, som bjuder på
flera överraskande vändningar. Men några ord bör sägas om att den består av två berättelser (varav den ena
löper i ovankant på sidorna, den andra i nederkant): i den övre berättelsen återges agentens historia medan
den nedre redogör för hur agentens berättelse överhuvudtaget blev möjlig att berätta. Berättelserna kan läsas

parallellt eller i följd, och har båda den sällsynta auktoritet som utmärker Lars Jakobsons författarskap.
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