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Författarbesök 

Jag heter Malin Edgren (f. 1976) och är författare med ett brett samhällsengagemang. Jag är uppvuxen i Värmland 

och sedan 2010 bosatt i Karlstad. Sedan hösten 2017 har jag gett ut tre böcker, två romaner och en 

samhällsskildring.  
 

När tvåbarnsmamman Miriam söker samtalsstöd tvingas hon återuppleva smärtan från barndomen. Samtidigt 

utsätts psykologen själv för personliga påfrestningar. Kontakten mellan Miriam och hennes psykolog utlöser en spiral 

av händelser som flätas samman och leder in i mörkret. Att sörja de levande är en psykologisk thriller som gestaltas i 

och utanför terapirummet. Boken kretsar kring frågor om livsval, försoning och förlåtelse. Om den makt en person 

har över sitt eget liv. Och andras. 

Hur kommer du att minnas åren då begreppet flyktingkatastrof var på allas läppar? Hösten 2015 kom många 

människor på flykt till Sverige för att söka skydd. Ett stort antal var ensamkommande barn. Myndigheter och 

institutioner sattes på prov. Samhällskrafterna mobiliserades för att ge tak över huvudet, mat och skolgång. Vi som 

såg dem komma är en antologi som ger läsaren en unik inblick i några av de erfarenheter som yrkespersoner inom 

den kommunala sektorn har av det svenska flyktingmottagandet. Berättelserna utgör en del av ett vittnesbörd över 

det viktiga, omvälvande skedet i Sveriges nutidshistoria som färgat hela det politiska landskapet.  

Handlingen i samtidsromanen Jag gör vad som helst kretsar kring två unga vuxna som med olika förutsättningar 

kämpar för att finna en plats i tillvaron. Isabel, överklassflickan som inser att hon är resultatet av en oönskad 

graviditet. Och Adar, den unge flyktingen som faller handlöst genom samhällets alla skyddsnät. På var sitt håll söker 

de efter bekräftelse i alltmer utmanande sammanhang. Av en slump korsas deras vägar. Hon som frivilligt utsätter 

sig för livsfara. Han som lyckas överleva mot alla odds. Kan de mötas? Kan de återfå fotfästet och kanske rädda 

varandra? 

 

Jag erbjuder mig komma till er verksamhet för ett författarbesök då jag kan presentera och läsa ur någon av mina 

böcker och föra samtal med besökare. För 3 500 kr plus reseersättning disponerar ni upp till två timmar av min tid 

för ett sådant evenemang. Moms 25% tillkommer.  

Välkommen att höra av er till mig för förfrågan. 
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