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BESKRIVNING

Vi befinner oss några år in i framtiden i Gautampuri, före detta Göteborg, en stad med närmare 20
miljoner invånare i den nordliga delen av den Sydasiatiska Unionen. Folktjänsteman Herman Barsk, en
omplacerad polisdetektiv, verkar i det svårt nedgångna Masthugget bland en socialt problematisk
underklass, huvudsakligen bestående av etniska svenskar. Barsk är en ensam människa, hans hälsa är
sviktande och han har en otrevlig tendens att ta till våld i förebyggande syfte. Samtidigt dras han till
motsatta ideal. Han funderar mycket på att gå över till Gandhi-inspirerat ickevåld, buddhism och
vegetariska matvanor. En dag gör Barsk ett fasansfullt fynd på sin favoritsylta Restaurang Tandooriälgen:
han snubblar över de tandoorigrillade liken av fyra män. Den chockerande tandoorimassakern riskerar att
leda till explosiva spänningar i en stad där de etniska motsättningarna, trots alla problem, hållits på mattan.
Tandooriälgen är en av de mest originella deckare som skrivits på svenska. En svart, vanvettigt rolig bok
om att allt skulle kunna vara annorlunda. Och kanske kommer att bli det.Zac O'Yeah är uppvuxen i
Dalarna och har studerat i Göteborg, men är sedan 1990-talet bosatt i Indien. Han har tidigare skrivit bland
annat Vår man i Bollywood (2003) och den kritikerrosade Guru! (2004). Han skriver återkommande i
tidningen RES.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tandooriälgen (ljudbok) av Zac O'Yeah - Bokon

SÖREN SOMMELIUS är kulturskribent och författare, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad.
Lever skrivande, i kultur- och debattartiklar, i böcker och i min ...

Kulturkrock, O´Yeah! | Aftonbladet

Köp Tandooriälgen. Göteborg - några år in i framtiden. Klimatförändringar och ekonomiska omvälvningar
har lett till en genomgripande ändring av världsordningen.

Tandooriälgen - Ljudbok - Zac O'Yeah - Storytel

Pris: 219 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Tandooriälgen av Zac O'Yeah på
Bokus.com.
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TANDOORIÄLGEN
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