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Olga Tokarczuk Jakobsböckerna
Tiden är mitten av sjuttonhundratalet, platsen Podolien i det sydöstra
hörnet av dåtidens Polen, som sträcker sig från Östersjön i norr nästan
ända ner till Svarta havet. I söder, på andra sidan gränsfloden Dnestr, tar
det Ottomanska väldet vid. Trakten är befolkad av polacker och judar,
rusiner och turkar, och som alla gränsland är den platsen för ett ständigt
utbyte av handelsvaror och idéer. I denna historiska korsväg framträder
den unge, vackre och karismatiske judiske predikanten Jakob Lejbowicz
Frank. Hans läror kommer snabbt att splittra den judiska gemenskapen
– för somliga är han en kättare, för andra en frälsare, och snart omges
han av en krets lärjungar. Oron kring dem kan ändra historiens gång.
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Med sitt överflöd av ämnen och gestalter är Jakobsböckerna ett litterärt
kraftprov av en av det samtida Polens viktigaste och mest lästa romanförfattare. Med stor omsorg om detaljerna frammanar Tokarczuk epokens fysiska verklighet – arkitekturen, kläderna, dofterna. Den undflyende Jakob Frank i bokens centrum är en reell historisk person, men
Jakobsböckerna handlar inte bara om det förflutna. Man kan också läsa
romanen som en betraktelse över de vändpunkter som formar både länders och människors öden. I Tokarczuks roman blir sjuttonhundratalets
Polen en spegel för de frågor som idag formar vår del av Europa.
Olga Tokarczuk är född 1962 och bosatt i Wrocław i sydvästra Polen
Jakobsböckerna är hennes femtonde bok. Den utkom på polska hösten
2014, och hade innan året var slut sålt i över 150 000 exemplar.
Jakobsböckerna är Olga Tokarczuks sjunde bok på svenska.

Första recensionsdag 20 oktober
Porträttfoto och högupplöst omslag finner ni på förlagets hemsida
www.ariel.nu under fliken »press«.

Stockholm Literature 23–25 oktober
Olga Tokarczuk gästar Stockholm Literature i oktober. Hela programmet
finner ni på www.stockholmliterature.se. Kontakta oss för intervjutid!

