
"Snälla, krama mig" är en samhällsmedveten roman av Anders Gréen.
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Bidrag till skoldebatt i skönlitterär
förpackning.

I psykologiska thrillern "Snälla, krama mig" beskrivs ett scenario där en död
person påträffas på en fristående skola och det visar sig snart att de
marknadsekonomiska krafterna ibland har högre prioritet än elevernas
lärande. 

- Jag vill med boken visa de potentiella konsekvenserna av att vuxenvärldens
behov många gånger kan ha en direkt negativ inverkan på ungas skolgång.
Den här historien kan ses som en ögonöppnare och ett bidrag till debatten
om hur de institutioner som ansvarar för våra barns framtid finansieras och



styrs, säger bokens författare Anders Gréen.

Anders har arbetat bland annat som lärare, men har även haft uppdrag med
andra perspektiv inom skolan. För hans del har det varit både kommunala och
fristående arbetsgivare, men han menar att syftet med boken inte alls är att
ta ställning för eller emot någon av organisationsformerna. 

- Det finns många exempel där dagens system fungerar väl. Sedan finns det
avarter och det är där jag ser ett behov av reformer. Jag tänker främst på
reglerverk kring ägarbild och vinstuttag som i vissa fall kan resultera i att
elevernas möjligheter begränsas. I "Snälla, krama mig" ges ett exempel på
hur illa det faktiskt skulle kunna gå.

Anders Gréen skriver med ett stort samhällsengagemang och planerar för
ytterligare fem böcker med delar av karaktärsuppsättningen från "Snälla,
krama mig".

- I kommande romaner är min ambition att lyfta andra samhällsutmaningar.
Det finns så många aspekter av vår vardag som vi behöver vända och vrida på
för att öka vår förståelse och som förhoppningsvis bidrar till kreativa
lösningar för en bättre framtid. För att göra det här mer lättsmält, kommer
jag även i fortsättningen paketera mina berättelser i en skönlitterär
förpackning, säger Anders.

I dagarna har "Snälla, krama mig” lanserats som ljudbok.

- Förhoppningen är självklart att kunna nå ut till en större publik. I samarbete
med musikern The Sound of Petermann har jag även producerat en särskild
version av boken, med specialkomponerad bakgrundsmusik. Än så länge är
den inte lanserad i sin helhet, men finns tillgänglig som smakprov på min
hemsida, avslutar Anders Gréen. 

Utför konsulttjänster inom organisation, utbildning och text. Skriver egna
romaner och producerar ljudböcker.
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