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«Ibland, sa Jenny - och det här är mycket sällsynt - kan en för-
fa are träffa en konstnärlig åder som gör a  gränsen mellan 
fantasi och verklighet blir upplöst. A  man skriver om en verk-
lighet som uppstår i samma ögonblick som den skrivs Kanske 
är det vad som hänt?»

Fred och Ylva är e  musikerpar i Stockholm. De fantiserar om 
e  läkarpar som heter Zac och Leena. I samband med en spel-
ning får Fred ont i armen och söker sjukhus, där läkaren visar 
sig vara den riktige Zac. Eller är han en fantasi? Innan Fred 
och Ylva får träffa Zac och Leena blir Ylva allvarligt sjuk. Enda 
sä et a  rädda hennes liv förmedlas av en argentinare som 
arbetar på e  äldreboende i Dalarna. Historien fortsä er se-
dan i svindlande fart med öppnandet av familjehemligheter, 
en resa till dödens gränsmarker i San Diego och sökande efter 
punkten där fantasi, kärlek och verklighet möts.

Tomas Böhm är psykoanalytiker, läkare och förfa are, verk-
sam i Stockholm.
 Han har tidigare ge  ut populärpsykologisk li eratur som 
bl.a. «Kärleksrelationen», «Inte som vi» och «Hämnd eller Upp-
rä else» (med Suzanne Kaplan) samtliga på Natur&Kultur, 
liksom romaner som «The Vienna Jazz Trio»(N&K) och «Bort-
resta» (Lindelöws). Han har också blivit utgiven i Skandina-
vien och Tyskland.
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Tomas Böhm är psykoanalytiker, läkare och författare, verksam i 
Stockholm. Han har tidigare gett ut populärpsykologisk litteratur som 
bl.a.«Kärleksrelationen»,«Inte som vi» och «Hämnd eller Upprättelse» 
(med Suzanne Kaplan) samtliga på Natur&Kultur, liksom romaner som 
«The Vienna Jazz Trio»(N&K) och «Bortresta» (Lindelöws). Han har ock-
så blivit utgiven i Skandinavien och Tyskland.

Det Engelska snittet finns även tillgänglig att köpa på adlibris 
och Bokus, samt genom Bokrondellen för bokhandlar. 

«… Ibland, sa Jenny – och det här är mycket 
sällsynt – kan en författare träffa en konstnär-
lig åder som gör att gränsen mellan fantasi och 
verklighet blir upplöst. Att man skriver om en 
verklighet som uppstår i samma ögonblick som 
den skrivs…Kanske är det vad som hänt?»

Fred och Ylva är ett musikerpar i Stockholm. De 
fantiserar om ett läkarpar som heter Zac och Le-
ena. I samband med en spelning får Fred ont i 
armen och söker sjukhus, där läkaren visar sig 
vara den riktige Zac. Eller är han en fantasi? Inn-
an Fred och Ylva får träffa Zac och Leena blir Ylva 
allvarligt sjuk. Enda sättet att rädda hennes liv 
förmedlas av en argentinare som arbetar på ett 
äldreboende i Dalarna. Historien fortsätter se-
dan i svindlande fart med öppnandet av famil-
jehemligheter, en resa till dödens gränsmarker i 
San Diego och sökande efter punkten där fan-
tasi, kärlek och verklighet möts.
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