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Han växer upp i skuggan av sin blomstrande far - den berömde svampexperten som har en sådan hand med
kvinnorna. Maktlös bevittnar han hur fadern under sina exkursioner i svampskogen vanligen förför någon av
de vackraste kvinnorna i gruppen medan han själv får hålla till godo med de Lektyr-flickor som han lirkar loss
ur häftklamrarna och nålar upp på väggen. Och när fadern gifter sig med den vackra och utmanande
Madeleine kompliceras situationen ytterligare.Men när svampkungens son för första gången i vuxen ålder
söker upp sin mor på hennes ö på västkusten förvandlas hela hans liv nästan som i sagan. Till sin förvåning
märker han att han inte är rädd för havet och han upplever den sällsamma känslan av att vara ny för sig själv.
Och han hittar fram till en ung kvinna som han många gånger sett och ändå inte sett."Svampkungens son" är
ett både lekfullt och allvarligt far- och sondrama, och en vacker berättelse om en ung man som finner sitt rätta
element. Det är Marie Hermansons mest oemotståndliga roman efter "Musselstranden".
Pocket, 2008. Pris: 42 kr. Pris: 43 kr. Det var länge sedan sist jag läste något av Marie Hermanson. söndag
22 april. Det som inte syns. Portot gäller oavsett antal böcker. Som motpoler till … Letar du efter något att
läsa. 2007. Maktlös bevittnar han hur fadern under sina. Maktlös bevittnar han hur fadern under sina.
Gunnars pappa älskar skogen och Gunnars mamma älskar havet. Den unge Gunnar som läst sig mätt på
Lektyr och Det bästa lyckas inte riktigt få kontakt med. Gunnar växer upp med sin far, den berömde
svampexperten som älskar kvinnor. Boken har 2 st läsarrecensioner.
Men detta är inte en saga. MANNEN UNDER TRAPPAN. 2007, Inbunden. Bokens svampkung är Holger
Haglund. Albert Bonniers Förlag. Gunnar lever i skuggan av sin far, den legendariske svampexperten och
kvinnotjusaren. Det underjordiska, det okända outforskade, som styr våra liv. He grows up in the shadow of
his prosperous father – the famous mycologist and womaniser.

