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BESKRIVNING

Ett intensivt regnande har plågat nordligaste Norrland hela hösten. Det är här, i Lule älv, mot den norska
gränsen, som kraftverkens enorma vattenmagasin ligger på rad.En dag händer det ofattbara - plötsligt reser
sig en grå vägg, det är dammarna som till slut brister, enorma krafter släpps lösa och en flodvåg som inte
borde finnas sveper undan allt i sin väg.Bland de som drabbas finns den urbane samen som kör sport-
Saaben för sitt liv samtidigt som tsunamin växer i backspegeln. Här är den självmordsbenägne
helikopterpiloten som söker döden mot berget men kommer att flyga ikapp med fallvattnet, hans gravida
dotter och den förlupna hustrun, här finns den utbrända lärarinnan - och kraftverksarbetaren som äntligen
får chansen att visa fruntimren vem som faktiskt är starkast.Deras öden flätas samman i den desperata
kampen mot katastrofen.Längs sin väg mot havet kommer vattenväggen inte bara att förändra landskapet
för alltid, människornas liv blir aldrig detsamma - i den mån de överlever...Fallvatten är något så ovanligt
som en svensk katastrofroman. Den utspelar sig under en enda, ödesdiger dag i Norrbottens skogsland,
med ett tempo och en intensitet som tar andan ur läsaren.Mikael Niemi debuterade 1988 med
diktsamlingen Näsblod under högmässan. Det stora genombrottet kom år 2000 med Populärmusik från
Vittula, som tilldelades det årets Augustpris i skönlitteratur. Sedan dess har han skrivit lyrik, prosa och
dramatik. Med Fallvatten är han tillbaka med en bred och dramatisk berättelse från Norrbotten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fallvatten - Mikael Niemi - Adlibris Bokhandel

Fallvatten 17 AB - företagsinformation med organisationsnummer, nyckeltal, bokslut, omsättning,
styrelse, gratis årsredovisningar, koncernstruktur, m.m.

Mikael Niemi | Fallvatten | Göteborgs-Posten - Kultur

Sourvadammen. Ojojoj. Var ska jag börja? När jag var liten, kanske 8 år eller så, fick vi hem en broschyr
som handlade om vad vi skulle göra ifall Suorvadammen ...

Boktipset - Fallvatten

När läste du senast en katastrofroman? En svensk? Upplägget till Mikael Niemis bok Fallvatten låter
verkligen som inget annat, och det var det som lockade mig ...
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FALLVATTEN
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