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Vad händer med ett kärlekspar när ett barn kommer mellan
dem?

Författaren till Kanada är tillbaka med en varm kärleksförklaring till
två föräldrar och ett intimt porträtt av livet i den Amerikanska södern

under mitten av 1900-talet.

Som sjuttonåring förälskade sig den katolska skolflickan Edna Akin i
kassabiträdet Parker Ford. Han var en lång kille från landet med ett

varmt, avvaktande leende. Hon var en mörkögd skönhet från
Arkansas. De gifte sig unga, han fick jobb som resande säljare och
paret påbörjade ett kringflackande liv på vägarna i den amerikanska
södern. Hela 1930-talet blev som en lång semester med hotellrum,
barer och cocktails. Tills den dag deras första och enda barn föddes

och förändrade allt.

Med sin sedvanliga stilistiska elegans, lågmälda humor och precisa
iakttagelseförmåga skildrar Richard Ford sina föräldrars liv. Det blir
en allmängiltig självbiografi om ett barns minnen, förlust och kärlek.



Ett ömt och drabbande porträtt av en amerikansk familj i mitten av
1900-talet.

"Boken är en varm skildring av ett inte helt okomplicerat förhållande
mellan ett barn och dess föräldrar, skriven på en tilltalande,

humoristisk och sympatisk prosa."
- BTJ

Om Kanada:

"Det är synd om alla som inte får läsa den."
Svenska Dagbladet

"Det boken handlar om, och som en dag kan förläna Richard Ford
ett Nobelpris i litteratur, är förmågan att förmedla svårvunna

insikter - insikter som ett fåtal människor har införskaffat sig, och
som ännu färre kan uttrycka i ord. /.../ Om det fanns en

betygsskala från ett till fem för böcker skulle jag ge Richard Fords
Kanada en klar femma. Det är det minsta den är värd."

Dagens Nyheter

"I Kanada möter vi en mästare som arbetar på höjden av sin
förmåga."

Sydsvenskan
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