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# Nominerad till Augustpriset 2016! #

»Linda Boström Knausgård har skrivit en tät, exakt, vacker och
bitvis paradoxalt underhållande roman om en bisarrt smärtsam
uppväxt. Stilistiskt håller hon perfekt balans: hon dömer ingen,
rättfärdigar inget. Hon bara berättar, mästerligt.« | MARIA

KÜCHEN, SYDSVENSKAN

»Välkommen till Amerika är en bok att vara djupt tacksam
över.« | MOA MATTHIS, DN

I Välkommen till Amerika möter vi en familj på randen till katastrof.
Det är nu länge sedan flickan slutade prata. Alla har vant sig.

Mamman, skådespelerskan, och brodern, som spikar igen sin dörr
och kissar i flaskor. Alla vill de vara ifred. Samtidigt längtar de

ofantligt mycket efter varandra.
Den döda fadern kan plötsligt sitta i flickans säng när hon kommer
hem från skolan. Bara flickan vet att hans död är hennes skuld. Vi är



en ljus familj, upprepar mamman. Men flickans mörker sipprar in
under dörrspringor och rinner ur kranarna i badkaret. Frågan om vem
som är starkast finns där hela tiden. Och en kärlek så stark att den

hotar att slå dem sönder och samman.

LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD föddes 1972. Hennes
kritikerrosade novellsamling Grand mal [2011], följdes upp med
Helioskatastrofen [2013], en roman som återberättar den grekiska
myten om Athena och som innebar Linda Boström Knausgårds

internationella genombrott.

»Från den första meningen - Det var nu länge sedan jag slutade prata
- håller Linda Boström Knausgård läsaren i sitt grepp.« | THERESE

ERIKSSON, SVENSKA DAGBLADET

»Det finns flera lysande författarskap att tänka på i häradet där Linda
Boström Knausgård skriver, som Marguerite Duras eller Mare

Kandre: det drömska cirklandet kring åtrå och makt, idealiserandet
av kärleken, offret och passionens mörker. Välkommen till Amerika
skulle göra sig strålande på en teaterscen.« | ULRIKA MILLES,

KULTURNYHETERNA, SVT

»Linda Boström Knausgård väjer inte för det mörka och hemska i
sina familjedramer. Samtidigt är hennes prosa vacker, klar och
precis. Välkommen till Amerika är en storartad roman.« | JENNY

HÖGSTRÖM, AFTONBLADET

»Språket är vackert och dunkelt, som en tjärn i skogen, sidorna susar
i ett slags tätt och kompakt mörker som är över alldeles för snabbt.« |

VALERIE KYEYUNE BACKSTRÖM, EXPRESSEN

»Linda Boström Knausgård visar på vanlighetens galenskap. Hon gör
det genom sitt skickliga skrivande, vare sig hon styr oss med stora
gester eller, som här, med kammardramats mer subtila nyanser.« |

ELISE KARLSSON, UPSALA NYA TIDNING

»Välkommen till Amerika är tunn, under hundra sidor, ändå hinns så
mycket liv med. Flickan som fylld av rädsla och skuld prövar att
kommunicera med skrivna ord, mamman skådespelerskan som

ibland flyr in i sitt bullrande vuxenliv, brodern som spikar igen sin
dörr och skapar musik bara för sig. Ett hem fyllt av av tystnad, vrede

och kärlek. En familj, ett undantag, en normalitet.« | JENNY
ASCHENBRENNER, KULTURNYTT, P1

»Denna ödslighet, denna kvävande känsla av förlorad kärlek och
förlorade familjemedlemmar skildrar Linda Boström Knausgård med
en behärskad känsla av såväl sorg som vrede. Det är tragiskt. Det är
skrämmande. Det är berörande och omskakande.« | CRISTER



ENANDER, DALARNAS TIDNINGAR

»Det är en kuslig berättelse, formidabelt infångad på en bra bit under
100 sidor. Att läsa den är att uppleva en koncentrerad skildring av

förfall, ett förfall som samtidigt bär på ett ljus så starkt att det är som
att ställa sig mitt i en solstråle.« | BJÖRN KOHLSTRÖM,

JÖNKÖPINGS-POSTEN
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