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»Georges Perec är en av världens mest väsentliga litterära
personligheter.« | Italo Calvino

»En djupt drabbande gestaltning av det depressiva tillståndet.« |
Ola Wihlke, Bear Books

»Du är tjugofem år och har tjugonio tänder, tre skjortor och åtta
strumpor, några böcker som du inte längre läser, några skivor som du
inte längre lyssnar på. Du har inte lust att minnas något annat, varken
om din familj, om dina studier, om dina kärlekar, om dina vänner,
om dina semestrar, eller om dina planer. [ ] Du sitter och vill inget

annat än att vänta, bara vänta tills det inte längre finns något att vänta
på: att natten kommer, att klockorna slår, att dagarna går, att minnena

bleknar.«

I ljuset av denna dystra diagnos över den egna existensen ser den
unge berättaren i Georges Perecs roman bara en utväg: att kapa
banden till sitt tidigare liv, sluta sig inom sitt skal och låta sig

omslutas av en total likgiltighet. Det är denna glömskans kraft som



steg för steg ska frigöra honom från begären och ambitionerna,
tingen och människorna, från allt det som ännu binder honom vid det
jordiska. Med skärpa, intensitet och svart humor skildras hans allt
mer klaustrofobiska färd genom välbekanta stadsmiljöer och febriga
drömlandskap. För första gången ges Georges Perecs klassiska

roman En man som sover [Un homme qui dort, 1967] ut på svenska,
som den sjätte boken i Modernistas Perec-serie. I översättning av

Fredrik Rönnbäck.

GEORGES PEREC [1936-1982] är den konceptuella litteraturens
franske mästare, författare till romanklassiker som Livet en
bruksanvisning, Försvinna och W eller minnet av barndomen.

»Perecs tredje roman visar hur likgiltighet kan vara befriande om
inte revolutionär när både konsumtionssamhället och protesterna
emot det kräver att du ständigt är i rörelse.« | Leonidas Aretakis,

Dagens Nyheter

»I den oförglömliga En man som sover visar Perec upp en skönhet
på andra sidan ett tomrum; på andra sidan en människas vägran.« |

Los Angeles Times
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