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Mitt Öga Förlag
presenterar ny ljudbok

Pelle Lindblom, född 1962, är journalist och
författare verksam i Luleå. Några år efter debuten
med Dansande Fågelskrämma kom också romanen
Gud är en burk Coca Cola som även den finns som
ljudbok. Han har gett ut två krönikesamlingar i
bokform, och hans uppskattade radioserie En pappas
dagbok finns också utgiven i fyra delar.

Musiken till denna ljudbok är komponerad och
framförd av Sven Nordström.

Som frilansjournalist (www.jpl.ses.nu) medverkar han i en rad
olika tidningar och tidskrifter med reportage, krönikor och kultur-
artiklar. Han producerar även program för Sveriges Radio.

Det är som om fixeringen över att inte kunna förena sex och
kärlek äter upp Balkers självkänsla. Och vad är verkligt? I
mötet med den grekiska kulturen ser han plötsligt sig själv
och sina relationer tydligare än hemma i Sverige.

Vänskapen till en man ställs på sin spets i ett gräl. Han
längtar efter sin kvinna...eller en kvinna, i sitt sökande
efter varat och den fulländade kärleken.  Men någonting
står i vägen. I gränslandet mellan dröm och verklighet hotar
en skugga.

P  elle Lindbloms debutroman kom ut första gången 1996
och är en engagerande berättelse som i många stycken
pendlar mellan övernaturlig drömvärld, fantasi och
verklighet. Nu är den här som ljudbok där författaren läser
själv.
Romanens humor och frigjordhet öppnar dörren till en

manlig värld. Här växer också ett naivt men klarsynt
ifrågasättande av konsumtionssamhället och den
västerländska livsstilen fram. Det, och mycket annat, gör att
boken känns lika aktuell i dag som när den publicerades
första gången.

Så här sa några recensenter när boken

utkom först gången 1996

Pelle Lindblom har en angelägen historia att berätta. Om att vara man,
just nu. Om en livsstil som känns honom främmande, som tycks förtära
honom.

NK
Det blir en resa i det yttre och inre, ibland en reseskildring där säkert
många greklandsresenärer känner igen sig.

Nvb

Pelle Lindblom vill tränga in i en kulturkritik som aldrig blir annat än en
räcka fördomar... Det blir helt enkelt för mycket onanerande, för många
fantasier kring kvinnokroppar som inte fyller någon funktion.
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