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"Vår berättelse närmar sig sitt slut. Och vår figur klamrar sig fast på
vrakets krutdurk på det öppna havet. Molnen hopar sig. Från och
med nu blir allt han skriver korta fragment som han ristar in i

tunnans trä."

Efter den hyllade debutboken I kroppen min kommer nu Kristian
Gidlunds avslutande texter från bloggen med samma namn. Texterna
återspeglar Kristians tankar och känslor under de sista sju månaderna
av hans liv. Boken innehåller också Emma Svenssons bilder från

fotoutställningen om Kristian Gidlund.

Han hade ett sjömanshjärta i sitt bröst. Han sökte äventyret. Han
älskade livet. Kristian Gidlund, författaren, journalisten och

musikern avled den 17 september 2013. Han blev 29 år gammal.

"Kristian Gidlund gjorde verkligen skillnad, helt på egen hand. Ingen
som hörde hans röst, precisionen och modet i varenda formulering,
kunde låta bli att stanna upp, lyssna och långsamt förändras. Han

lärde oss att dö men också att leva." Åsa Beckman Dagens Nyheter



"När jag läste hans betraktelser ville jag bara dansa i regnet, bada i
en ljummen sjö, älska, gråta, skratta, känna, och rida rätt ut i

skogen." Sanna Lundell Aftonbladet

"Han var just så varm, just så orädd, just så klok, just så stark, just så
vacker - och omöjlig att inte älska. Den svidande skönheten i de
texter han med sån poetisk stringens, och sån osentimental men

likafullt hjärtskärande öppenhjärtighet, formulerade." Per Bjurman
Aftonbladet

"Styrkan i Gidlunds eviga berättande var inte att döden lurade runt
hörnet, utan att hans texter genomsyrades av en oerhörd livslust. Han
påminde ständigt om att han levt ett rikt liv. "Glöm aldrig det", skrev

han i den poetiskt tecknade boken." Sydsvenska Dagbladet
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