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lan vansinne och skönhet. Om släkthistoriens konsekvenser och 
moderskapets ambivalenta position. En magiskt realistisk deck-
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Ny bok från Ekström & Garay:

Hyperdulia
Desireé Ljungcrantz debutroman är en unik litterär upplevelse.

Desireé Ljungcrantz 

Hyperdulia är Desireé Ljungcrantz debutroman. Desireé bor i 
Norrköping och är uppvuxen på landsbygden. Skogen och dess 
mystisk är ständigt närvarande i Desireés liv och skrivande. 
Desireé har en magisterexamen i litteraturvetenskap och dok-
torerade 2017 med avhandlingen Skrubbsår som handlar om hiv 
i dagens Sverige.
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Utdrag ur Hyperdulia (Prolog):

Det var inte det att hon inte älskade dem. Tvärtom. Kärle-
ken till dem tog upp all kärlek hon hade, all tid, all energi, 
all vilja. När hon såg sig själv i spegeln var det sina barns 
ansikten hon såg. Sonens mun. Dotterns ögon. Deras nä-
sor. Skrattet som skulle kunna klinga som hennes eget var 
hennes mors. Det hade fortgått för länge. Hon hade redan 
försvunnit i konturerna, i sina syften, i sina ord. Ibland 
händer det att hon talar till sig själv i drömmen, med en 
röst hon inte längre känner igen, den där rösten som han 
hade sagt var vacker. Hon vaknar svettig och fastsurrad i 
lakanen med deras andetag pustande ner i hennes lung-
or. I imman på fönstret tycker hon sig se en text. Är det 
inte en bokstav? Kanske två? Tre? Innan hon tänkt på att 
kontrollera klockan och förbereda välling så dras hon ner i 
det nattliga bråddjupet med en kraft och tyngd som om en 
kropp ligger under hennes med armarna och benen kring 
hennes kropp, kring bröstkorgen, smalbenen, huvudet. Bit 
för bit sjunker de. De kan inte fortsätta leva.


