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Yarden Kristian Lundberg Hent PDF Kristian Lundberg (f. 1966), svensk forfatter, litteraturkritiker og
løsarbejder, debuterede i 1991 og har siden udgivet mere end tyve bøger som spænder over så forskellige

genrer som lyrik og kriminalromaner. Lundberg har modtaget en lang række priser for sine bøger. Yarden har
været opført som teaterstykke og er ved at blive filmatiseret.

Tidligt om morgenen inden han skal på arbejde forsøger Lundberg at holde fast i at skrive. Om livet på
Yarden hvor han under streng overvågning arbejder med at flytte importbiler rundt på havneområdet og
træder ind i en skyggeverden befolket af gældsofre, papirløse indvandrere og tidligere misbrugere som
arbejder for en ussel løn og behandles som om de intet er værd. Nu fremstår hans tid som middelklasse-

forfatter blot som en kort mellemstation, og han er tilbage i arbejderklassen hvor han kom fra.

Yarden er også en rejse tilbage til forfatterens barndom og ungdom. Han er opvokset i Malmøs fattigste
kvarterer med en psykisk syg mor og fire søskende der konstant var på flugt fra kreditorer og myndigheder. I
modsætning til sin fraværende far, som kæmpede sig op til at blive en succesrig erhvervsmand, gennemlever

han nu en social nedtur, og hans bog er en barsk beretning om livet på bunden af samfundet.
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