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BESKRIVNING

Lobo har större delen av sitt liv försörjt sig genom att spela dragspel och sjunga sina sånger på den lilla
mexikanska stadens gator. En dag dyker traktens okrönte knarkkung upp och erbjuder honom ett jobb.
Lobo tackar ja och följer med till det stora residenset utanför staden, där alla vet sin plats och troget lyder
sin herre. Man ger honom tilltalsnamnet Artisten och hans uppgift blir att roa och underhålla Kungen och
hans hov. Under sin vistelse i det välbeställda Palatset inspireras Lobo av folkets skiftande och personliga
historier. Samtidigt som han vinner allas hjärtan med sina sinnrika sångtexter, avslöjas efter hand
obekväma sanningar som inte bara får bilden av Kungen att krackelera, hela hovet kommer att skakas i
grunden.  "Yuri Herrera använder sig av sagans form för att säga något om tillståndet i landet, och han gör
det med fantasins kraft Det lilla oberoende Nilsson-förlaget gör en insats när de lyfter fram författarskap
som legat slumrande och bortglömda från andra kulturområden. Heder åt ett förlag som går mot
strömmen och satsar på kvalitetsutgivning och nyöversättningar."Tidningen Smålänningen"Yuri Herrera är
en av vår tids väsentliga författare." Magnus Eriksson, Sydsvenskan"Det är kanske Herreras bästa roman,
rappt berättad använder han det slags försiktiga verklighetsförhöjning som ger konturer åt det svårfångade
och undanglidande."Aftonbladet"Nilsson förlag gör en fantastisk kulturgärning med sitt idoga arbete för
att hitta, översätta och ge ut litteratur från delar av världen som vi annars inte hade kunnat läsa på svenska.
Lobos i romanen tänker när han möter böcker för första gången: 'DE ÄR. Så många bokstäver. På en gång.
Hans. Ditsatta utan annat syfte än att befrukta hjärnan.' Så är det med den här romanen, och många av
förlagets utgivna titlar, de befruktar hjärnan. Det är inte alltid enkel läsning men så givande!"Och dagarna
går "Spännande, originell och hjärtskärande." New York Times"Den kommer att etsa sig fast i och skaka
om en bred läsekrets. Från thrillerfantaster till älskare av latinamerikansk litteratur." The Sydney Morning
Herald"Obehagligt angenäm läsning."The Guardian"En sprudlande, profetisk och omskakande bok som
förtjänar att bli läst många gånger."Irish Times"En gripande bok. Storslagen berättelse och underhållande
läsning." Radio Nacional de España 
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kungens trubadur poster 1931 Otto Gebühr original

Köp 'Kungens trubadur' bok nu. Lobo har större delen av sitt liv försörjt sig genom att spela dragspel och
sjunga sina sånger på den ...

Kungens trubadur - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

Mexikanske Yuri Herrera låter en trubadur bli betraktare av mord och maktintriger. Han är en av vår tids
väsentliga författare, skriver Magnus ...

Kvinnliga trubadurer: Marie av Frankrike och Bieiris av Romans

För det första så håller jag inte alls med om att Nothing else matters låter så bra när en ensam trubadur
spelar den, ... Björn Afzelius - En kungens man.
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