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»Texterna i Björn af Kleens Amerikaner smälter samman till en
levande och nyfiken berättelse om ett land som befinner sig mitt

uppe i en omvälvning, närmast obegriplig för svenskar.« Sydsvenska
Dagbladet

»Björn af Kleen träffar visselblåsare, författare, mediechefer,
politiker och vanliga människor i ett polariserat land på väg mot en

osäker framtid. Hans nyfikenhet och stilistiska begåvning gör
läsningen till en kombination av fängslande underhållning och

berikande kunskap.« Aftonbladet

Ända sedan Donald Trump blev USA:s president har amerikanerna
levt på helspänn. Livet i Trumps USA är fullt av händelser som i en

annan tid hade varit helt otänkbara.

I Amerikaner, som samlar hans bästa reportage och personporträtt
från Dagens Nyheter, skildrar Björn af Kleen livet i det samtida

USA. Politiker, visselblåsare, författare och vanliga människor - alla
brottas de med frågan om hur man ska navigera genom denna

märkliga tid.



Tillsammans ger de en bild av ett polariserat land, där vägen framåt
är lika oförutsägbar som presidentens nästa inlägg i sociala medier.
Det är en underhållande och fascinerande inblick i ett land vi inte

känner så väl som vi tror.

»Björn af Kleen har inte misslyckats i sin bevakning. Amerikaner
samlar 24 texter publicerade från oktober 2017 fram till februari
2019. Boken är vittnesmål om en glimrande stilist, särskilt skicklig

på trånga utrymmen.« Dagens Nyheter

»Om journalistik är ett hantverk är Björn af Kleen en mästare. Han
har den där ovanliga förmågan att kunna fånga och levandegöra

människor och situationer med några enkla ord. Han hittar detaljerna
och de förlösande liknelserna.« Göteborgs-Posten

»Björn af Kleens rundmålning visar bättre än det mesta hur läget är
just nu, och man flämtar lite vid läsningen.« Västerbottens-Kuriren
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