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GABRIEL
CHRISTINA BORGLUND

Gabriel är en roman om en ung pojkes omtumlande
uppväxt, som fosterbarn, i det svenska folkhemmet.
Det är i den småländska skogen i den lilla staden
som Gabriels liv formas. En stad som rymmer två
regementen och en mångfald frikyrkosamfund förutom Svenska kyrkan.
Att Gabriel är fosterbarn får han smärtsamt veta
av sina skolkamrater som kallar honom missfosterbarn. Genom att aldrig stiga åt sidan när han mobbas hamnar han ständigt i konflikt. Han försvarar
både sig själv och sina fosterföräldrar och möter sina
förövare i otaliga slagsmål.
I hemmet finns ingen brist på pengar däremot på
kärlek. En sträng fosterfar, chef för en alkoholistanstalt, och en sjuklig mor ger inte den fulla trygghet
som Gabriel söker och behöver. I idrotten får han
utlopp för sin ilska och energi. En ilska som han
även testar som medlem i stadens ligistgäng. Men
Gabriels inre moraliska kompass leder honom bort
från gänget och han finner oreserverad respekt och
gemenskap inom kyrkans verksamhet. Det blir en
oväntad vändning som förändrar Gabriels framtid
och liv in i vuxen ålder.

”En vacker och drabbande historia om den mur
som vi tidigt bygger upp för att försöka skydda
oss mot det starkaste som finns – Kärleken!”
Henrik Knutsson, skådespelare

Fotograf Fredrik

”Gabriel är en berättelse som kommer väldigt nära
och är svår att lägga ifrån sig, såväl rent faktiskt som
mentalt. På ett äkta, gripande och nära sätt beskrivs en
uppväxt som många fler än vad vi kan tro, har upplevt.
Gabriel rekommenderas varmt.”
David Lega
Om författaren

Christina Borglund har under många år arbetat som lärare på folkhögskolan
i Önnestad men har alltmer gått över till politiken. Sedan ungdomen har litteraturen varit en ständig följeslagare. Det har också resulterat i egna skriverier både i form av debattartiklar och i manusform.
Med romanen Gabriel debuterar Christina som romanförfattare.
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