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n i ett nytt ljus, menar Karin Holmbom.  

 
 

Lejonet och det tjugosjätte steget 
och andra fabler 
av Karin Holmbom 
 
En kackerlacka om ingår ett ödesdigert avtal, en dinosaurie 

som försöker göra karriär i Hollywood, en svetsloppa som blir 

profet, myror som inte vill vara mainstream och mycket annat 

finns att upptäcka i den här originella samlingen fabler som 

främst vänder sig till en vuxen läsekrets.  

     Lejonet och det tjugosjätte steget och andra fabler är en samling 

berättelser som alla saknar sensmoral. De handlar om våra livsvillkor 

och drömmar. 

    - Fabeln som genre är tidlös och gränslös. Jag upplever att fabelns 

form ger en stor frihet att reflektera över fenomen i vår tillvaro. 

Fabeln skapar en distans som ger läsaren ett eget tolkningsutrymme. 

När djur och ting får röster placerar det våra mänskliga förehavande
 

”Natten vred sakta sin himlakupa över marken och djuren. Zebrorna vilade tätt samman och sov lätt 
som flyktdjur gjort i alla tider. I apburen snusade ungarna fastklamrade vid mödrarnas bröst och i 
voljären svävade arorna i sina drömmar över dunkelgröna djungeldjup. Men alla sov inte. Det gamla 
lejonet vandrade längs staketet. Fram och åter, fram och åter. Utmed gallret hade jorden trampats hård 
som cement. Ett, två, tre, fyra… Han räknade och mätte stegen.” ur Lejonet och det tjugosjätte steget. 
 

     Karin Holmbom är född 1961 och bosatt i Östergötland. Hon arbetar som folkhögskolelärare i svenska och 

psykologi. Litteratur och skrivande har sedan länge haft en dominerande plats i hennes liv. Hon har tidigare 

publicerat noveller i fackpressen. Lejonet och det tjugosjätte steget och andra fabler är hennes debutbok. 
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För mer information eller kontakt med författaren hör av dig till Karin Holmbom.  
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Linnefors Förlag är ett förlag med ambitionen att ha en utgivning av böcker och skrifter som lyfter fram drivna pennor och 

skapar oväntade möten. I vår utgivningsplan finns plats för både skön- och facklitteratur. 


