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»Det här är en bok att andlöst sträckläsa, och att minnas länge.« Bohuslänningen En strålande debut om
rasmotsättningar, förbjuden kärlek och sann vänskap! År 1946 flyttar Henry McAllan med sin hustru Laura till
en bomullsfarm i Mississippideltat. För henne är det en både främmande och skrämmande miljö. Henrys
kärlek till lantlivet delas inte av Laura, som sliter hårt med att uppfostra deras två barn under sträng
övervakning av sin hatiske, rasistiske svärfar. När det regnar stiger vattnet och slukar bron som leder till
staden. Familjen blir strandsatt i ett hav av gyttja. Efter krigets slut återvänder två unga män från Europa för
att hjälpa till med arbetet på farmen. Jamie McAllan är raka motsatsen till sin äldre bror Henry. Han charmar
sin omgivning men förföljs av plågsamma minnen från kriget. Ronsel Jackson, äldste sonen till de svarta
dagverkarna som bor på farmen, återvänder från kriget som en hjälte bara för att konfronteras med ett långt
farligare motstånd: den djupt rotade rasismen hos hans egna landsmän. Den osannolika vänskapen mellan de
två unga männen kommer att dra in dem alla i en förgörande tragedi. Henry, Jamie, Laura, Hap, Florence och
Ronsel turas om att berätta den dramatiska historien. Genom de skiftande berättarperspektiven förmedlas en
successiv rörelse mot undergång. Boken drivs mot slutet allt snabbare framåt genom allt kortare kapitel, och
som läsare dras man in i spänningen som snarast ger en apokalyptisk känsla. Om författaren Hillary Jordan

växte upp i Texas och Oklahoma. Hon har en examen i engelska och statsvetenskap från Wellesley College
och arbetade i femton år som copywriter i reklambranschen innan hon började skriva romaner. Mississippi är
hennes första roman. År 2006 belönades den med Bellwether Prize for Fiction som delas ut vartannat år till en
debutroman som handlar om social orättvisa. Den blev också utvald till New Atlantic Independent Booksellers
Association Fiction Book of the Year 2008. Hillary Jordan har också skrivit noveller som publicerats i flera
olika tidskrifter. Hon bor i New York. Pressröster om boken: »Hillary Jordan har skrivit det som kanske är
sommarens mest spännande roman.« Blekinge Läns Tidning »Spännande och engagerande.« Expressen »Det
är ett skickligt hantverk av en debutant, såväl språk som dramaturgi fungerar.
Spänningen stegras efter hand och snart ligger hela familjetragedin i öppen dager.« Dala-demokraten »Jag
blev så fast att jag läste ut den i en enda sittning, trots alla måsten och trots att jag känner mig grymt jagad
över allt jag måste hinna med « Bibliotekskatten »Mississippi är en bok som jag verkligen kan rekommendera.
Den har en av de starkaste inledningar jag någonsin läst, utmärkt personteckning och ett brutalt slut som var så
mycket mer än vad jag förväntat mig.« Bookie Cookiez »Hillary Jordans debutroman Mississippi berör,
upprör och tar med mig på en resa jag inte vill ha ogjord Det tog mig bara fyra sidor in i boken sedan var jag
som uppslukad En stark läsupplevese som jag varmt rekommenderar!« Erikas bokprat »Mudbound är en pärla!
Detta är en riktigt rå bok som ger dig gåshud och gör dig stundom heligt förbannad. Ett måste att läsa i vår!«
Bokfink »För er som är bekanta med Håkan Hellströms musik finns det en riktigt bra låt som heter Mississippi
kan vänta. Boken Mississippi ska man däremot inte vänta med att läsa, för den är kort sagt helt fantastisk.«
Poplitt »Den har allt man kan önska i bokväg. Intriger, rasmotsättningar, hat och en hel del spänning blandas i
en salig röra. Ändå är det en vacker berättelse om gränslös kärlek och vänskap, och jag tror att jag gick
igenom hela känsloregistret under tiden jag läste.« Underbara böcker »Den här boken är en pärla med många
bottnar som man inte lägger ifrån sig.
Läs den!« Bloggen Mina boktips

