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John Garpike ger ut första delen i sin SF-svit Tsunamiprojektet. Halsbrytande action med tänkande
farkoster, uppfriskande humor, men även filosofiska funderingar om vart vi människor är på väg, vad
vi håller på att skapa.

Amerika hundra år in i framtiden. De dystopiska framtidsskildringar folk på 2000-talet roade sig med
att läsa om och se på film, har blivit en grym verklighet. Europa – om det ens längre existerar –
framstår som en ouppnåelig myt. Och över allt regerar den hänsynslösa regimen 9, vars ledare har
kommit från yttre rymden, ironiskt nog lockad av mänsklighetens transmitterade klassiska mästerverk
av Mozart och Co. 

Men det finns de som vägrar att finna sig i sakernas tillstånd. Unga mästertjuven Marisha skickas iväg av
motståndsrörelsen till regimen 9:s innersta kärna, för att göra det omöjliga: stjäla den mystiska tsunami,
som kan vara det som räddar mänskligheten. Och mot alla odds lyckas hon, men är nära att mista livet
på kuppen.

Livet på jorden är nu omänskligt, och vår (anti)hjälte Marisha får dessutom all anledning att ifrågasätta
sin egen mänsklighet; är hon människa eller maskin, eller kanske ingetdera? Men snart finner hon hopp,
när hon hamnar i ett brokigt gäng som hon snart betraktar som sina första riktiga vänner. Och tidigare
okända begrepp som medkänsla, gemenskap och samarbete får Marisha att tro på en ljusare framtid.

Fjäder från en katt är en minst sagt mångfacetterad
framtidsskildring, med fläktar av såväl the Matrix som
A Clockwork Orange och Blade Runner, men även
Alice i Underlandet. Det är en omfångsrik bok, inte
bara sett till sidantal, som vill utmana våra förutfattade
meningar och fördomar, påminna oss om att allt inte är
vad det först ser ut att vara …

”Det här är en svindlande berättelse som sticker ut, på
ett mycket önskvärt sätt. Och vi på förlaget är väldigt
entusiastiska inför den här boken och hela
Tsunamiprojektets framtid.” / Pontus Arvstrand,
förläggare på Ekström & Garay


