Katja Holgersson om Skuggplats, 11 juni 2014
Då fick jag äntligen boken! Absolut inte först men definitivt inte sist heller, även om
det sved lite att andra hann liksom läsa den före mig.
Har följt bokens utveckling på din blogg. Från att den bytt titel och hur du som
författare våndats. Du gav aldrig upp och den tanken slog mig aldrig heller att du
skulle göra, för det är inte Du.
Var så fint att ta på den. På riktigt. Omslaget är så bra. Boken kändes mjuk och lätt i
min hand även om den är ganska tjock.
Jag brukar ha svårt att komma ihåg namn när det finns flera i en bok. Men på ditt sätt
att skriva om personerna så växte det upp ansikten, personligheter på människorna i
boken, så jag hade lätt att hänga med.
Bodde just i ett av höghusen år 1976-1982 och har besökt Kronogården en del även
efter de åren så igenkännandefaktorn var stor.
Att sedan Savolainen, Holgersson och även mitt namn var med, var så klart extra
hedrande.
Karaktärerna var spännande, kändes som kunde vart verkliga och i slutet var det
nästan som jag kände dem. Spänningen var på topp hela tiden, inte ett kapitel som
kändes som utfyllnadsmaterial. Varje mening så genomtänkt, förstår att det tagit tid.
Vackert faktiskt.
Så mycket i din bok som kändes som DU. Ska det vara, så ska det vara BRA. Varje
detalj satt på sin plats när du beskriver miljöer eller saker.
Tycker om valet av typsnitt och storleken på bokstäverna i din bok. En bok som satte
sig fast och levde i mina tankar när jag hade paus från läsningen. En riktigt bra bok.
Jag är stolt över dig fast det har jag ju alltid varit.
Skriv MER! Enda "skuggan" för mig är nu att inte veta vem Skuggan på bokomslaget
är???

