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Åttonde stadgan är Pelle Lindbloms fjärde
roman. Han debuterade 1996 med
Dansande Fågelskrämma. År 2003 kom
Gud är en burk Coca-Cola. Kortromanen
En bra dag att dö på gavs ut som ljudbok
2014. Därutöver har han publicerat två
krönikesamlingar och serien En pappas
dagbok, samt medverkat i en rad andra
skrifter och böcker.
Pelle Lindblom har ett förflutet som
medarbetare vid Sveriges Radio, men har
varit verksam som frilansjournalist sedan
1996. Sedan ett flertal år undervisar han på
kursen Kreativt skrivande vid Luleå tekniska universitet.
Mer om författaren på pellelindblom.se.
Författarkontakt: info@pellelindblom.se
Tel: 070 692 93 37

En kvinna. Rå misshandel. En
otrohet. En pistol. Hämnd.
Och en metafysisk gåta. Går det
att ångra det som redan är gjort?

”Det här är en underbar berättelse med många
bottnar: lättläst, spännande och intelligent skriven.
På ytan handlar den om en vanlig medelklassfamilj som knakar i fogarna för att familjefadern till synes tappar omdömet. Men på ett djupare plan handlar boken om ett själsligt uppvaknande.
Medan han spelar med i det som verkar vara
hans egen tragedi levererar han en mycket träffande kritik av vårt moderna samhälle.”
Karl-Erik Edris, författare och föreläsare
”Om livet är styrt av paragrafer och rigida myndighetsutövare finns bara en sak att göra. Skaffa
hatt och slängkappa och ge sig ut på en odyssé
för att bringa ordning i kaos. Men i en parallell,
skärseldsliknande tillvaro blir domaren själv den
anklagade. Här prövas kausalitetens logik och själens existens. Så länge barnen hämtas i tid från
fritids.
Pelle Lindblom skapar en växelverkan mellan
realism och filosofi på ett sätt som gör romanen till
en bladvändare.”
Lina Stoltz, författare

Pelle Lindblom, författare, är ute med sin fjärde
roman: Åttonde stadgan.
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