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Leslie Jamison vet av egen dyrköpt erfarenhet varför man dricker
och varför man måste bli nykter om man, till exempel, vill kunna
skriva. Hon tog hjälp av AA, Anonyma Alkoholister, som har
berättandet och erkännandet som grundidé. Det har också en rad

författare haft, med varierande framgång.

I Tillnyktring berättar Leslie Jamison deras historia om kampen mot
spriten och drogerna, sammanvävd med hennes egen och AA:s. Det

handlar om Raymond Carver och Jean Rhys och andra stora
författare, men också om Billie Holiday och Amy Winehouse.

Jamison, som fick ett stort genombrott med essäboken Empatiproven
(på sv. 2016), har en alldeles egen stil där hon blandar självbiografi

med kulturhistoria och reportage.

Tillnyktring kommer ut i USA i april i år och är en av årets mest
emotsedda böcker.

"Hon är cool nog att inte framstå som präktig. Kanske kan Leslie
Jamison därför skriva så övertygande om drickandets baksida."

Svenska Dagbladet



"Leslie Jamison skriver sig igenom sitt eget och litteraturens
fylleslag. Niklas Qvarnström har läst ett blivande

standardverk."Sydsvenskan

"Jamison missar inte heller den feministiska vinkeln på alkoholism.
Det mystiska, manliga fyllot bemästrar den kittlande frigjordheten en
obekymrad, självdestruktiv jakt på sanning medan hans kvinnliga
motsvarighet oftare anses ha övergivit, hon har misslyckats med sitt

jobb att omhänderta." Dagens Nyheter

Inte bara en rörande berättelse om beroende utan en samling
skarpsynta essäer om skrivande och sprit. Borås tidning

Den som törstar efter hårda fakta och kulturjournalistik liksom
samtidshistoria bör absolut läsa Leslie Jamisons

Tillnyktring"Expressen

Biografier om missbruk finns det drösvis av. () Jamisons bok om
alkoholens koppling med konstnärskap är något annat ändå. Något

större. Det är memoar, essä och de försupna författarnas
litteraturhistoria. Legendernas öden sammanflätas med hennes eget.

Aftonbladet
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