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En av vårens litterära sensationer:

»Det är en författare med stor litterär och dramaturgisk medvetenhet,
begåvning och arbetskapacitet som håller i pennan. Min sårbara
kropp borde nomineras till Augustpriset.« Lidija Praizovic,

Aftonbladet Kultur

»En rak, detaljerad och naken skildring av att gå sönder fullständigt.
En hudlös överföring av upplevelsen av det allra mest sårbara.«

Jenny Aschenbrenner, Svenska Dagbladet

»Min sårbara kropp är en fantastiskt hjärtskärande och övermäktigt
klaustrofobisk stor litteraturupplevelse. Kan man skriva så här?

tänker jag gång på gång. Ja, från och med nu kan man tydligen det.«
Annika Wall, Borås Tidning

»Det drabbar mig aldrig.« Jens Liljestrand, Expressen Kultur



Rör vid mitt skinn nu. Gör det inte på fel sätt igen. Håll om mina
fötter. Det här är fruktansvärt. Du vill ju ändå inte ha mig.

Efter en havererad kärleksrelation går Helena in i en svår kris. Hon
rör sig i staden, på gröna tunnelbanelinjen, linje 17, träffar läkare, får
medicin. En tid bor hon i Krylbo, hon är inlagd på sjukhus. Helene
Billgrens konst skänker ett slags hopp, liksom de sexsajter på nätet
där hon kan utforska sina gränser. Men när gränserna också överträds
djupnar krisen. Helena Österlunds roman sällar sig till en tradition av
förbehållslös självbiografisk bekännelse men i sin hänsynslöshet mot

sig själv går hon möjligen längre än någon annan.

Helena Österlund, född 1978 och bosatt i Stockholm, har tidigare
givit ut tre böcker på Albert Bonniers Förlag. Diktsamlingen Ordet
och Färgerna belönades med Borås Tidnings debutantpris 2011. År
2015 tilldelades hon Mare Kandre-priset. Min sårbara kropp [N/L
0002] är hennes första större roman, och blev vid sin utgivning

snabbt en av landets mest omskrivna och hyllade böcker.

»Något måste sägas om det nystartade förlaget Nirstedt/litteraturs
utgivning. Det här är bok nummer två. Redan i detta tidiga skede är
det svårt att överskatta betydelsen av böcker som dessa.« Björn

Kohlström
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