
”Livet i all enkelhet” är en bok på liv och död! 
Huvudpersonen Christina Cervantes bestämmer sig för 
att gå i kloster en tid. Med sig har hon det tysta Vitt-
net, lika klok och allvetande, som raljant och rolig: En 
icke-fysisk ”rådgivare” som ställer livets frågor på sin 
spets. Cervantes söker stillhet och ro, men vistelsen i 
klostret blir inte som hon har tänkt sig. Verklighet och 
fantasi flyter ihop, vad är det egentligen som pågår?

Tina K Perssons roman om Christina Cervantes och 
hennes vittne – en klassisk litterär följeslagare – är ett 
av de mest originella och engagerande manus jag fått 
läsa. Språkets fingertoppskänsla gör läsningen lustfylld 
medan oron skaver. Det är inte fråga om att slåss mot 
väderkvarnar, snarare murar och omänskliga lagar. Sna-
ran dras åt om Europa.
Huvudpersonen Cervantes är en modern kvinnoge-
stalt, en Ofelia som mitt i livet väljer att gå i kloster på 
jakt efter en framtid. Hon börjar i det förflutna.
          Elisabet Norin, lektör och pedagog
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Ny bok från Ekström & Garay:

Livet i all enkelhet
En idéroman som leker med olika genrer utifrån ett bitvis hisnande 

berättarperspektiv.



Tina K Persson
 
Tina K Persson (född 1962) är uppvuxen i Växjö med 
omnejd. Hon är poet och kulturskribent som vid sidan 
av jobben även framträtt på olika scener i musik- och 
konstsammanhang under ett tjugotal år. Efter flytten 
från Göteborg där hon studerade litteraturvetenskap 
jobbade hon som taltidningsredaktör under många år. 
Hon är med i konstnärskollektivet Italienska Palatset I 
Växjö och debuterade som poet 2005. Året därpå kom 
”Högläsning för hundar” följt av flera diktsamlingar. 
Hon har även medverkar i flertalet antologier och senast 
publicerats i tidskriften Horisont och tidningen Kulturen. 
Senaste diktsamling: ”I en klyka av otid”.

2018 påbörjade hon ett musikpoetiskt samarbete med 
Bluesprofilen Lennart Dr Blues Olofsson utifrån diktsam-
lingen: ”Album för förlorade bilder”.

2019 fick hon Region Kronobergs stipendium för sin 
poesi.

Livet i all enkelhet är hennes debutroman.
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