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”Det finns människor som slutar 
leva långt innan de dör”
Finns det en möjlighet att göra upp, istället för att ge upp?

Vad händer med en människa som präglats att inte ifrågasätta, att inte 
grubbla utan stänga av. Vad händer när en sådan människa träffar någon 
som får henne att börja berätta det som varit infryst och avstängt? 

Om natten är samma himmel mörk är en roman för vuxna, intresserade 
av livsfrågor, utveckling och relationer. Det är en bra historia med en yttre 
resa i Kalifornien och en kvinnas inre resa mellan dåtid och nutid.

Eva är på väg. Hon ska köra utmed kusten från Los Angeles till San 
Francisco, en ungdomsdröm, hon tycker hon är skyldig sig själv det. Sedan 
ska hon hoppa ifrån Golden Gate Bridge. I Los Angeles möter Eva John, 
läkaren som får henne att minnas hur smärtan började, första pojkvännen 
och katastrofen som slog omkull allt.
 
Maria Bom Casselbrant (f. 1965)  är bibliotekarie, informationsvetare och 
sjuksköterska och arbetar på Karolinska Institutet. Om natten är samma 
himmel mörk är Marias debutroman. 

”Maria Bom Casselbrant debuterar med denna insiktsfulla roman om att våga möta rädslan och leva sitt liv 
som man själv vill och om vad möten kan göra med oss. Med ett driv i språket och en bärande romanidé är 
det, trots att Bom Casselbrant stundom hemfaller åt en viss överarbetning av sinnesbeskrivningar, en överty-
gande debut.” 
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