
Utan att förstå varför blir Johan kommunalråd i Röd-
åkra, där han har vuxit upp. Han är både strävsam och 
plikttrogen. Men vad ska han uppnå och hur ska det 
gå till? Är han rätt man för uppgiften, är han stark nog? 
Det tror i alla fall inte hans fru, läraren Susanne. Johans 
kommunpolitik har hon inte mycket till övers för, och 
äktenskapet ansträngs.

Vi möter också Maria, Johans politiska motståndare, 
som blir en nära (för nära?) vän, maktspelaren Kåge och 
byggmästaren Gustav, som har en avslappnad inställ-
ning till problem. De och de flesta andra i romanen bor 
i Rödåkra, där deras liv flätats samman och de ikläder 
sig de roller de funnit, valt eller tilldelats.

Vad väntar bakom nästa hörn i verklighetens och varda-
gens labyrint? Både yrkesliv och privatliv ska hanteras, 
både arbete och familj. Val i smått och stort. Ibland blir 
det inte så övervägt: det blir som det blir. Hur ska man 
få överblick och se den bästa vägen till målet – som 
stod man i en luftballong? 
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Varifrån, vart och varför i Rödåkra?



Leif Anjou
 
Leif Anjou har sedan 14 års ålder arbetat, först som springpoj-

ke, därefter som hotellvaktmästare och portier på olika hotell 

i Stockholm. Slutligen utbildade han sig till civilekonom och 

tog en jur. kandidatexamen. Utöver detta har han arbetat som 

lärare, konsult och forskare. Leif har bred erfarenhet från det 

privata näringslivet och den kommunala sektorn.  

Gemensamt för all yrkesverksamhet och forskning har varit att 

han har kunnat studera, analysera och även leda både små 

och stora organisationer. Dessa erfarenheter, tillsammans med 

ett stort samhällsintresse, lägger grun<den till Varifrån, vart 

och varför i Rödåkra?, som är hans första roman. Textuppslag, 

repliker och händelser har fötts, utvecklats och malts under 

morgonpromenaderna i Österskär – där han idag är bosatt – 

och längs vandringslederna genom Navarra, Rioja och Kasti-

lien.
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