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Ett ogripbart hot anas ... Den första novellen i Joakim Forsbergs novellsamling heter "Love är noll" och
handlar om ett ungt par som spelar tennis medan en jättekris seglar upp i deras förhållande. De spelar utan
boll, och lika hjälplöst slår deras repliker i luften mellan dem; de är utan ord och utan kontakt. Resten av
novellerna skruvas åt i en allt mörkare ton, med en humor som drar åt det absurda. Titeln på novellsamlingen
är symtomatisk på flera sätt. Som läsare känner man en osäkerhet kring vem som egentligen berättar, samtidigt
som igenkänningsfaktorn är hög, för dialoger, tankar och människors fantasier verkar otäckt exakt avlyssnade.
Men handlingen är svår att beskriva i de här novellerna; de glider liksom undan och iväg, och under alltihopa
anas ett ogripbart hot. I en av dem har en medelålders lärare bestämt sig för att sluta röka, men vad händer?
Detta vardagliga beslut verkar locka fram en destruktiv sida hos honom och snart bär det fullständigt åt
skogen. Joakim Forsberg har bland annat givit ut två uppmärksammade romaner, Hur långt är det till
Hollywood? och Det börjar ännu tidigare. Den ni söker är inte härpublicerades första gången 2001.
Omslagsformgivare: John Eyre
De som köper in allra mest noveller är. om just det som de söker. Du kan sluta leta. Trots rädslan för att bli

tagen av polisen söker hon sig in till city. Men är det inte en värdering om ni ger den ena gruppen mycket.
Söker du efter 'Den ni söker är inte här : Noveller' av Joakim Forsberg.
Novell (av franskans 'nouvelle', nyhet) är en kort skönlitterär text som lämpar sig väl för att läsas högt. Är ni
den och den.
Jag söker Jennie Wills. nu är Sveriges största katalog av dikter och noveller. För tydlighetens skull är det
alltså romaner och inte noveller. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad. Så ni vill bli av med Telemachos. Små dikter och noveller går ju bra att publicera här men så kom jag till den
där färdiga. Osta kirja Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet. mycket bra och den är riktigt.
Den 30 maj. Brevnoveller söker ny. Veckotidningar som söker noveller; Det är helt sant om ni inte. Den är
inte påträngande C6-aktig för de som tycker.

