Blændende familiedrama fortalt med indsigt, visdom og humor af amerikansk
litteraturs stjerneforfatter

Ben Lerner: Topekaskolen
Ben Lerners anmelderroste og prisvindende roman, Topekaskolen, er et mesterligt fortalt drama
om fortrængte familiehemmeligheder og amerikansk identitet. I et lysende klart sprog og med
stort intellektuelt og humoristisk overskud beviser Ben Lerner, at han er en af vor tids største
nulevende amerikanske forfattere.
Topeka, Kansas, sidst i 1990erne. I centrum står high school-eleven Adam Gordon og hans
forældre, psykologerne Jane og Jonathan. Jane er en berømt feministisk forfatter, og Jonathan er
ekspert i at nå ind til problematiske teenagedrenge. Adam selv er en dygtig debattør og
freestylerapper med et spirende poetisk talent.
Herfra spindes tråde fremad og tilbage i tiden. Fra forældrenes opvækst og første møde til Adams
liv som voksen familiefar i Brooklyn. Fra at begære sin
næstes hustru til en fatal billardkugle i en kælder.
Topekaskolen er en historie om en familie og samtidig en forhistorie til vores samtid: den
offentlige samtales sammenbrud, den nye højrebølge og den hvide mands identitetskrise. Og om
hvordan man opdrager en søn til at begå sig i en verden gennemsyret af giftig maskulinitet.
Topekaskolen vandt Los Angeles Times Book Prize og var på New York Times' top 10 over årets
bedste bøger 2019.
”Lerner er en svimlende intelligent forfatter. Et godt sted at starte for alle, der ønsker at forstå
nutidens USA bedre.” - The Times
“Blændende.” - The Guardian
“En af vor tids bedste nulevende forfattere … Alting føles let og ubesværet på trods af Lerners
kæmpe intellekt. Hvad kan den mand ikke?” - Sunday Times
“En enormt intelligent, helt igennem underholdende roman.” - Times Literary Supplement
“Storartet roman om sprog, vrede hvide mænd og den offentlige samtales
sammenbrud.” - Aftenposten

“Den mest talentfulde forfatter i sin generation.” - New York Times
"Ben Lerner er den hotteste amerikanske romanforfatter i dag." - The Telegraph
"Romanens fremtid er her." - Sally Rooney
“Modig, vild og, ikke mindst, en kærlighedshandling.” - Ocean Vuong
“Ben Lerners vigtigste og mest provokerende værk.” - Claudia Rankine
Ben Lerner (f. 1979) er en kritikerrost og prisvindende amerikansk forfatter. Han underviser i
litteratur på Brooklyn College i New York og har udgivet digtsamlinger, romaner og litteraturkritik.
Han har tidligere været blandt finalisterne til adskillige prestigefyldte litteraturpriser, bl.a.
Pulitzerprisen og National Book Award. Topekaskolen er hans anden roman på dansk.
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