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Johanna Hedman
De toekomst van de Zweedse literatuur. Ze wordt nu al
vergeleken met klassieke auteurs als Lucia Berlin en Tove
Ditlevsen.

Op 17 augustus verschijnt haar ijzersterke debuutroman TRIO
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Trio is tegelijkertijd hedendaags en tijdloos, intens en uitbundig. Een roman over

de weg die niet bewandeld werd, de mensen die we hadden kunnen worden en de

relaties die ons vormen en achtervolgen lang nadat ze voorbij zijn.

Dit is literatuur van het hoogste niveau.
— Alex Schulman, auteur van De overlevenden
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Anna Hope meets Sally Rooney, maar dan op z’n Zweeds. Wat een fijne
roman!
— Janny Middelbeek-Oortgiesen, vertaler van Trio

Thora, August en Hugo komen uit verschillende werelden – een telg van een rijke, erudiete

familie, een eeuwige kunstacademiestudent en een gewone jongen van buiten de stad –, maar

gedurende twee zonovergoten zomers in Stockholm worden ze als magneten tot elkaar

aangetrokken.

Jaren later krijgt Hugo in New York bezoek van de dochter van Thora en August. Ze heeft

vragen over haar ouders waarvan ze denkt dat Hugo die kan beantwoorden. Hoewel hij allang

van ze vervreemd is, brengt haar komst een golf van emoties en herinneringen teweeg aan die

onvergetelijke tijd.

Johanna Hedman (1993) studeerde internationaal recht. Ze liep stage in Parijs en bij de

Zweedse VN-afvaardiging in New York. Ook was ze trainee bij een NGO in Zuid-India. Trio is

haar debuut.

Lof voor Trio
'Een intense, stijlvolle en bitterzoete roman over liefde, identiteit en class. Een kandidaat voor

de August Prize!’ – Femina

‘Een roman over de tijd waarin je leven vorm en kleur krijgt. Hedman is een volleerd auteur

en Trio een buitengewone roman. Overtuigend en intrigerend.’ – Expressen

‘Een internationaal succes al vóór verschijnen in Zweden, maar Trio stijgt uit boven de hype.

Weemoedig, bitterzoet met een zweem nostalgie.’ – Gefle Dagblad

‘Een zelfverzekerde, kwetsbare en lyrische roman over intimiteit. Je wil het boek keer op keer

oppakken om verder te lezen.’ – Kult Magasin

‘Johanna Hedman gaat prijzen winnen.’ – Upsala Nya Tidning

Neem voor meer informatie contact op met Kelly van Mourik
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