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Twist Klas Östergren Hent PDF Forlaget skriver: En midaldrende dramatiker er draget til Karlskrona for at
skrive på en biografi, da han gennem et par ungdomsvenner møder russeren Jevgenij - han kender ham ikke,
men Jevgenij kender tydeligvis ham. Halvtreds år tidligere forelsker vores fortæller sig en lun sommerdag i en

pige i den svenske skærgård - en forelskelse, der skal forfølge ham gennem hele hans voksne liv, og som
efterlader et uhyggeligt spor i sit kølvand.Twist er lige dele kærlighedshistorie og samfundsskildring. Det er
historien om Ami - eller Anne-Marie eller Anna eller Annie - og dem, der tror, de har stået hende nær. Men
det er også en historie om magt og korruption. Om penge, der bytter hænder, mens det centrale Stockholm

forvandles til uigenkendelighed op gennem tresserne og halvfjerdserne. Ingen går fri. Alle har del i
bedrageriet: modvilligt, uvidende eller af egen fri vilje. Pressen skriver: "Med et sprog sprog så subtilt, så
elegant og rytmisk, at man vugger på en følelse af oppebåret vellyst, vikler han læseren ind i endnu en

fortælling om os, som kræver at blive hørt. Det er ikke hver dag, man føler sig set af en roman."-
Helsingborgs Dagblad" Stilistisk overgår Östergren alle nulevende svenske forfattere."- Aftonbladet
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