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Den är vacker, den är otäck, och framför allt är den viktig. Läs den.
Josefin Holmström, Svenska Dagbladet

Mot en ideologis fond målar Fröberg Idling upp en berättelse om
mänsklig samvaro, om kärlek och förtroende, skönhet och skörhet.
Julia & Paul är en utsökt, lågmäld och språkligt rik roman som växer

för varje sida, och fortsätter att växa långt efter att den är slut.
Amanda Svensson, Sydsvenskan

"Peter Fröberg Idling tillhör tveklöst en av sin generations
intressantaste, viktigaste och mest lovande författare. Christer

Enander, Avesta Tidning

Peter Fröberg Idling har en ljuvlig förmåga att gestalta den
mänskliga svaghet som gör att känslorna inte säger samma sak som
intellektet. Julia & Paul är en verkligt vacker och djuplodande roman

trots att den handlar om så skrämmande utsikter. Bodil Juggas,
Arbetarbladet



"som urban naturskildrare är Fröberg Idling lysande. Han hittar
ständigt nya sätt att beskriva förortens flora och fauna,

trädskuggorna, himlen och det sneda solljuset. Ett ord att ta med sig:
"kastanjevemodig". Jonas Thente, Expressen

Det är försommar i Sverige, som inte längre är ett kungarike. Snart
är det minnesdagen av upproret i Seskarö 1917. Helikoptrarna
smattrar i kvällen, och Julia är ensam med sina två barn för

närvarande. Hennes man Paul är ute på havet på uppdrag, vars
verkliga mål är dunkelt.

En dag får hon höra att en ny familj flyttat in i 49:an. Hon stöter ihop
med kvinnan i familjen, Kata Torelius, vars man också är ute till

sjöss. Och den här sommaren, då man får en känsla av att allt inte är
som vanligt, att razziorna blir fler, kan man behöva någon att prata
med. Kata blir vän inte bara med Julia utan med alla hon möter, och
drar in några kvinnor hon träffat på biblioteket i en samtalsgrupp.

Julia anar inte faran.
Med Julia & Paul. En försommarberättelse har Peter Fröberg Idling
skrivit en raffinerad kontrafaktisk historia om ett Sverige som tog en
annan väg, när hungerkravallerna hundra år tidigare skakade den ena
svenska staden efter den andra. Ett samhälle som nu är inne i en ny,
spänd politisk fas, där granne övervakar granne och lägenheter kan

tömmas utan förvarning.

PETER FRÖBERG IDLING är författare, kritiker och
litteraturredaktör i tidningen Vi. Han debuterade 2006 med den

kritikerrosade Pol Pots leende, och blev nominerad till Augustpriset
med sin andra bok, romanen Sång till den storm som ska komma.

Hans tidigare böcker har översatts till tio språk
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