© Percival

DRÖMMEN OM HORISONTSTADEN. Ny bok av PERCIVAL
Roman om fyra unga människor i het sommarstad – lekfullhet, musikalitet, språklek, sinnligt och tänkvärt. Utkom i förkortat skick under 60-talet. ”I den nattliga staden, i svindlande drömbilder ... Percival
använder orden som noter, låter dem utföra musiken i miljö- och tankeväxlingar ...”
Nu finns denna roman i sin helhet. Alla kapitel är med. Dessutom: efterskrift, teckningar, foton och
bakgrundshistoria.
Det är – som i all initiation – de upplevda tillstånden som är det väsentliga i skeendet. I detta fall:
drömmar, nattvärldar, försök till kontakter och tillstånd av väntan. – En ung vandrare, Rickard, inträder
i ett stadssammanhang, en labyrintisk stadsvärld som också är en hjärtpunkt för de unga människor
vilka deltar i stadens kaos och kosmos. Han söker upp sina gamla vänner och det uppstår en konjunktion, en hjärtpunktskonjunktion, som förtätas i kapitlet ”Oh when the saints”. En av de fyra utgår och
denna händelse påskyndar de andras väg ut ur en ohållbar gemenskap.
Medaktörerna är – om man så vill – jagsidor hos huvudaktören, och banden som klipps tillhör inte
det personliga planet utan är snarare att betrakta som nattliga väsensdrag vilka utgår när hjärtpunktsstadiet plötsligt inte räcker till och en ny tids klarhet anas.
Sammanfattningsvis: En verklighetsnära och gåtfull text (med dokumentär bakgrundshistoria), en filosofisk roman om bundenhet och längtan efter befrielse.
Utkomstår: 2005. Format: 135x210 mm. Omfång: 126 sidor. Illustrerad med foton och teckningar. Omslag och titelsida: Cecilia Frank. Förlag: CKM, Box 49109, 100 28 Stockholm. Tfn: 08 – 651 39 70.
Boken säljs genom bokhandeln. ISBN: 91-7040-045-8.
Percival är författare, konstnär, regissör ... han har översatt kända diktares verk, skrivit en hel del
dramatik och komponerat musik som finns på cd. Han har gett ut ett tjugotal verk på svenska och fem
på engelska.
Information: Art Distribution, Askrikegatan 13, 115 57 Stockholm, tfn: 08 – 661 54 33. Se för övrigt
www.artdistribution.se

