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Description:
... en vidunderlig skildring av hur det exempelviskan kännas att äta kokt potatis med smör för
förstagången. Det är över huvud taget en av Niemis störstatillgångar som författare, att han bakom
varje kröklyckas duka fram just det som jag (och förmodligenvarenda jävel) blir lycklig av att få läsa
just då. AftonbladetNiemi skriver en mättad och bildrik prosa och berättelsen blir ett slags blandning
mellan mustig,historisk skröna och deckare. Tidningen ViDet var prosten som gjorde fyndet. En bra
bit ute i det sviktande kärret gav han ifrån sig en genomträngande busvissling, som han lärt sig under
sin tonårstid i Kvikkjokk. Jag skyndade mig genast åt hans håll. Vattnet var kolsvart, över ytan stack
en stör upp. Prosten grep tag och vickade på den. I det mörka slammet vajade något ljust, något som
liknade hö. Sedan, till min outsägliga fasa, insåg jag att det var hår.Det är sommaren 1852 i byn
Kengis i nordligaste Sverige. Prostens andliga väckelse drabbar samer och tornedalingar med oanad
kraft. Samtidigt försvinner en vallpiga i de djupa skogarna. Snart drar folket ut i jakten på den
slagbjörn som man tror härjar. Men prosten fruktar att det är en långt värre dråpare som går lös.
Tillsammans med samepojken Jussi finner prosten spår av den ondska som tränger sig allt närmare
prosten och snart hotar att krossa hela väckelsen.Koka björn är en fascinerande berättelse om
mannen som valts till årtusendets norrbottning. Mästaren Mikael Niemi skildrar levande hur stora
händelser drabbar en liten värld och hur Laestadius vinner allmogens stöd trots överhetens
motstånd.Mikael Niemi har skrivit en roman lika folklig som en Vilhelm Moberg, och lika norrländskt
vederhäftig som en Sara Lidman eller Torgny Lindgren. Gefle DagbladHär blir Niemis språk till ren
poesi och i alla bemärkelser lysande. SydsvenskanBakom orden finns så mycket kraft. De bilder han
förmedlar av människor och miljö är tydliga, känslorna äkta. Det hela är faktiskt inget annat än en

fullträff. Norrländska SocialdemokratenKoka björn är en berättelse som fångar in en, den ärkärv men
älskvärd. ArbetarbladetKnockad, tagen, hög av själva språket Stor miljö och törstig själ i samma bok.
SR kulturnyttBerättelsen växer från suggestiv inledning tillfenomenal avslutning det bästa jag läst av
MikaelNiemi. Upsala Nya TidningInfriar de livslånga förväntningar som häftar vid allt Niemi gjort efter
Populärmusik från Vittula. Norrbottens-KurirenKoka björn utlovar just den karghet, råhet, humor och
blottläggning av människan som jag uppskattat i Mikael Niemis tidigare böcker. Filter
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