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" ... texten svänger ohyggligt ... roligare böcker hittar man inte så ofta i den svenska bokfloden." Trelleborgs
AllehandaTolv års åldersskillnad. Ett parti rysk mobiltelefonroulett. Ett samurajsvärd i huvudet. Två
psykopatiska tvillingar och en ändlös rad tokiga pudelrockare.Oddsen för att Rebecka och Johan ska lyckas bli
ihop igen är inte direkt lysande.Å andra sidan var de ju aldrig ihop.I alla fall inte om man frågar Johan som ser
förhållanden som en sjukdom snarare än ett naturligt led i utvecklingen mellan två människor som älskar
varandra.Rebecka är av en annan uppfattning.Resultatet?VM i sms. Och även om Johan inte är helt bekväm
med att behöva uttrycka nyanserna i sitt känsloregister med hjälp av digitala smileys, biter han ihop i väntan
på att Rebecka ska släppa in honom i sitt liv igen.Men ödet vill annorlunda och under loppet av 48 timmar
förvandlas hans liv till ett enda kaos ..." ...
Ben Eltons och Nick Hornbys fanclub kommer att tycka att Mess är det bästa som hänt svensk prosa sedan
Claes Carlssons Lång fin blond." Dagens Nyheter" ...
en bitvis mycket smittande humor, som bryter igenom både i enskilda formuleringar och i underbart dråpliga
situationer." Svenska Dagbladet"SF hallå! Här har ni nästa stora svenska romantiska komedi." ExpressenJens

Ganman , född 1971, är musiker och frilansskribent, bosatt i Östersund. Mess är hans debutroman. Mess är som namnet antyder - ingen okomplicerad historia. Men så blir det när man hellre skickar sms än pratar med
varandra, och det gör Johan och Rebecka - liksom miljontals andra människor i vårt teknikfixerade
2000-talssamhälle. I första hand är Mess en kärleksroman. Men det är också en berättelse om åldersskillnad,
om det svåra i att blotta sig och att våga älska. Samtidigt är det en elak drift med det moderna IT-samhället där
folk kommunicerar mer än nånsin men får mindre och mindre sagt. Historien innehåller mängder av
populärkulturella referenser och vältrar sig skamlöst i det kitschiga 80-talet och den gren av hårdrocken som
populärt brukar kallas "pudelrock". Att dra några paralleller till andra svenska författare är svårt - men helt
klart är Jens Ganman inspirerad av författare som Ben Elton och Nick Hornby, och vem sa att tragedier inte
kan vara vansinnigt roliga? Omslagsformgivare: Anders Timrén
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