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Thomas Mathiasson, född 1957, har arbetat som
lärare och rektor i Malmö i många år. Thomas har
alltid funnit harmoni i läsande och skrivande, men
kunde först ägna sig mer aktivt åt skrivandet när
arbetsliv och familjeliv gick in i en lugnare fas.

Att debutboken Kanske kan det fixa sig ändå! blev en
ungdomsbok är logiskt. Efter drygt 40 år i
skolvärlden och alla möten med barn och ungdomar
finns hjärtat och hågkomsterna där. Dessutom är han
född, uppvuxen och för evigt bosatt i Malmö och har
följt stadens snabba omvandling. Allt är möjligt, är
hans rimliga slutsats av erfarenheterna. 

Harald hann titta på fisktärnan som flera gånger dök framför
honom i det grunda vattnet och vid ett tillfälle kom upp med en
liten fisk i näbben. Han såg också något han inte sett tidigare på
kvällen. En mörkgrå hotfull mur av moln syntes i sydväst, över den
danska kusten. Gråsvarta molnmassor som stack högt upp i skyn
och som utan tvekan ville åstadkomma något ondskefullt på sin väg
mot nordost.

Trettonåringarna Harald och Maya träffas på stranden i Skanör en
höstkväll. En helt vanlig kväll, de har vant sig vid att träffas ofta och
trivs med varandra. De anar inte att just denna kväll blir starten på
en rad händelser som för alltid ska förändra deras tillvaro. Den
obalans i klimatet som människan själv skapat på jorden blir nu
otäckt verklig för alla som berörs av naturens våldsamma krafter. 

I Kanske kan det fixa sig ändå! får vi följa två familjer vars vanliga liv
ställs på ända. När inget längre är sig likt måste de som drabbats av 
naturens brutala svar på klimatförändringarna omvärdera vad som
är viktigast här i livet. 

Hur ska deras liv se ut nu? Finns det något hopp för framtiden när
katastrofen inträffar?


