”Strålande … En fräsch humorröst …
Det ﬁnns vishet i dessa berättelser.”
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”Ingen undkommer David Sedaris
röntgenblick – särskilt inte han själv …
Hans bok präglas av en fräck uppriktighet, ett hjärta av guld och en lättsamt soﬁstikerad och galen humor.”
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”Sedaris lyckas göra något stort och
varaktigt av sin humor.”
PORTLAND OREGONIAN

David Sedaris är komiker,
författare, radiopratare och
dramatiker. Hans skämt är oftast
självbiograﬁska och handlar
om hans liv, jobb, utbildning
och relationer. År 2001 utsåg
Time Magazine honom till årets
komiker i USA. Naken är en av
hans sex utgivna böcker och den
första som översatts till svenska.

VÄLKOMMEN TILL DAVID SEDARIS SKRUVADE VÄRLD
I Naken driver den världsberömda humorförfattaren och ståuppkomikern med sin
familj, med samhället i allmänhet och inte minst med sig själv. I sjutton underhållande
noveller fyllda av träffsäker humor berättar Sedaris om hur det är att växa upp i en
halvgalen familj i den lilla staden Raleigh på USA:s östkust. Att han lider av svåra tics
och dessutom har en smygande känsla av att han är en av de ”konstiga” killarna – en
som gillar andra killar – gör inte livet lättare.
När David ger sig ut i arbetslivet får han prova på diverse udda sysslor, men även
arbetsmarknaden visar sig mestadels bestå av knäppgökar, och David blir inte
långvarig vare sig som äppelplockare, mentalvårdare eller skådespelare. I stället liftar
han runt i staterna, blir upplockad av allsköns underliga människor och måste mer än
en gång springa för livet. Kanske ﬁnner han sig till rätta först när han hamnar på ett
nudistläger och tvingas klä av sig – just det – naken.
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”En av litteraturens tålmodigaste
och älskvärdaste ﬁgurer föds
i David Sedaris roliga, vanvördiga
och rakt igenom samhällskritiska
novellsamling.”
DALLAS MORNING NEWS

”Naken är underbar läsning.”
RALEIGH NEWS & OBSERVER

”Sedaris prosa är bitsk och rolig,
full av känsla men ändå osentimental.
Han kastar ett skarpt och oförsonligt
ljus över folks fel och brister, ofta med
ett utsökt komiskt resultat.”
SAN FRANCISCO EXAMINER

