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Redlight David Ericsson Hent PDF Den frånskilda långtradarchauffören Jack träffar den unga Lea som
studerar på konstskola och kommer från en helt annan värld. Det väcks starka känslor mellan dem, men så

småningom tar hon mer och mer över hans liv. I sin lastbil rullar Jack mellan norsk snö och italiensk
vintervärme veckorna i sträck. Och på kvällarna tänds lampor i långtradarhytter, på städernas barer och i

hamnkvarteren.

David Ericsson är född 1958 och bosatt i Stockholm. Han frilansar som journalist och skriver reportage,
krönikor och recensioner i tidningar som DN, LO tidningen, Situation Stockholm, Ordfront Magasin med

flera. Han har arbetat som långtradarchaufför i över tjugo år, och härifrån kommer inspirationen till många av
hans berättelser.

"Redlight är en rätt effektiv roman: länge tror man sig läsa en skildring av liv längs Europavägarna. Men
berättelsen kretsar lika mycket kring en annan kartbild över ett landskap i mörker."

Ola Larsmo, Dagens Nyheter.

"Berättelsen är sympatisk och läsvärd och andas stor autenticitet."

Matts Lindberg, BTJ

 

Den frånskilda långtradarchauffören Jack träffar den unga Lea som
studerar på konstskola och kommer från en helt annan värld. Det
väcks starka känslor mellan dem, men så småningom tar hon mer
och mer över hans liv. I sin lastbil rullar Jack mellan norsk snö och
italiensk vintervärme veckorna i sträck. Och på kvällarna tänds

lampor i långtradarhytter, på städernas barer och i hamnkvarteren.

David Ericsson är född 1958 och bosatt i Stockholm. Han frilansar
som journalist och skriver reportage, krönikor och recensioner i
tidningar som DN, LO tidningen, Situation Stockholm, Ordfront
Magasin med flera. Han har arbetat som långtradarchaufför i över
tjugo år, och härifrån kommer inspirationen till många av hans

berättelser.

"Redlight är en rätt effektiv roman: länge tror man sig läsa en
skildring av liv längs Europavägarna. Men berättelsen kretsar lika

mycket kring en annan kartbild över ett landskap i mörker."

Ola Larsmo, Dagens Nyheter.

"Berättelsen är sympatisk och läsvärd och andas stor autenticitet."
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