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Tess är känslomässigt kidnappad. Utåt sett lever hon ett perfekt
familjeliv, men livet som hon lever tillsammans med Rikard och de
tre barnen i Stockholms innerstad har sakta men säkert brutit ner
henne. Den sprudlande livsnjutaren som hon tidigare identifierade
sig med har förvandlats till en person som hellre stannar hemma och
smygonanerar på toaletten när resten av familjen går till parken.

Rikard kallar henne för Tråk-Tess och styr henne med järnhand. För
som han säger, om han inte hjälper henne att förstå, hur ska hon då
lära av sina misstag? Många gånger har Tess försökt lämna, men
ändå blivit kvar. Rikard brukar skratta när hon gör slut och påpeka
att hon inte kan göra slut eftersom hon ju lovat att vara ihop med
honom, och hon är väl ingen lögnerska? Att bryta upp relationen
tycks vara en omöjlighet. Men en dag gör hon det. Lämnar.

Efter en period av passionerat dejtande, hjärtesorg och en resa till
Hollywood landar hon till slut i Rågsved. Där börjar hon åter bygga
upp sig själv. Detta är en bok om att förlora sig själv för att sedan



hitta tillbaka.

ANNA SUVANNA DAVIDSSON är född 1981. Under namnet Apan
satt i granen har hon över 30.000 följare på sociala medier, där hon
utmanar ideal och normer. Hon är ensamstående mamma till tre barn.

En apa i Rågsved är hennes debutroman.

"Språket är vardagligt och rättframt, ingenting döljs eller
romantiseras i texten, inte heller i de lyriska inslagen. Romanen tar
upp både vardagsproblem och ångest med djup och engagerande

förståelse, och ifrågasätter normer och kvinnoideal utan att predika."
Betyg 5 av 5. BTJ

"Fantastsisk, gripande och skickligt skriven." Betyg 5 av 5. Jennies
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