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"Drömmen om Europa"är en bok där den visuella upplevelsen,
persongalleriet och berättelsen sammanstrålar i en helhet jag sällan
upplevt. Alla de ord jag tidigare har tänkt om Fabian Göransons
serier - lovande, angeläget, originellt, osv - de orden behövs inte

längre. Han är framme nu. SR Kulturnytt

"Drömmen om Europa"är, som alla riktigt bra reseberättelser, en bok
som så att säga är större än sin föresats. Mot bakgrund av sitt
sönderfallande äktenskap där hemma skildrar en allt sorgsnare
Göranson en såväl individuell som strukturell kris, där det

personliga och det politiska oavlåtligt löper bredvid varandra, som
två parallella tågspår. Johan Hilton i DN

Genom att skildra sin tågresa på den europeiska kontintenten
sommaren 2017 har Fabian Göranson skapat en av årets bästa

serieromaner. SvD

Fabian Göranssons "Drömmen om Europa"är troligen höstens mest
hyllade svenska serieroman - och det med rätta - Gefle Dagblad

Bildmässigt utmanande, vackert, berättarmässigt väldigt



överraskande. - SR Europapodden

Drömmen om Europa är välberättad, engagerande i sitt fokus på
människoöden runtom i Europa och otroligt snygg. -BTJ

The Dream of Europe is a graphic and engaging travelogue, full of
striking contrasts and eagle-eyed observations. The themes of the
book come together in a feverish apocalyptical vision - which might
be the best thing Göranson has ever drawn - but in the end finishes
in a confident hopefulness. In the wake of all the catastrophes there

follows a future rich in possibilities. - New Swedish Books

Sommaren 2017 gav sig Fabian Göranson ut på en månadslång
resa genom Europa. Tillsammans med Daniel Berg, doktor i

ekonomisk historia, söker han ett svar på varför kontinenten rasat ner
i migrationskris, högerextremism och permanent hög arbetslöshet.
Resan går från Köpenhamn till Aten, från Bryssel till Budapest, med
tåg, buss och båt, på jakt efter drömmen om ett Europa i fred och

med framtidstro.

Överallt svämmar människor över av berättelser. Sicilianska
jordbruksarbetare berättarom cigarettsmuggling från Montenegro och
tunisiska fängelser. Oppositionella i Warszawa förklarar hur civilt
motstånd är den enda vägen mot en allt mer auktoritär regim. I Aten

ligger döende tiggare utanför designcaféerna.

Med pennan som ficklampa letar Fabian Göranson efter kärnan i det
europeiska projektet, men hittar bara en allt större och mer komplex
helhet. Överallt samma slitningar mellan den stora världens farliga
frihet och den lilla världens trygga konservatism. På en kontinent
med alldeles för mycket historia och alldeles för lite framtid.
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