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Torbjörn Löwendahl har en bakgrund som 
journalist, coach och entreprenör. Hösten 
2019 debuterade han med romanen Stayin’ 
Alive som blev nominerad till Selmapriset och 
nådde stora lyssnarskaror på Storytel. Uppföl-
jaren i trilogin förväntas hösten 2020.

Utöver författandet är Löwendahl förläggare, 
redaktör och lektör inom ramen för förlaget 
Lionvalley Publishing.





”Äkta kärlek uppstår, fördomar kommer på skam, vänskaper växer … 
existentiella framtidsfrågor ställs på ett drivet och nydanande sätt”.

- BTJ -



Före katastrofen var verkligheten en social cirkus, en ständig för-
nedring i konsumtionshetsens namn. Hade jag haft en pistol skulle 
jag satt den mot tinningen. 

Nu slåss jag istället mot smittade och plundrare medan domedags-
klockan slår tolv. Ett liv värt att kämpa för. Bara att få uppleva gry-
ningen är en gåva.  

Mina nya vänner tror att jag är värd deras respekt. Ibland håller jag 
med dem. 



Stayin’ Alive är skriven av Tor-
björn Löwendahl och släpptes 
på TellUS bokmässa i Linköping 
30/11 2019.

Den är första delen av en trilogi. 
Uppföljaren kommer under 2020 
och sista delen 2021.





Stayin’ Alive
En spänningsroman om att överleva medan samhäl-
let faller samman. En pandemi drabbar världen och 
Linköping plågas av både galningar och plundrare. 
Bakom domedagsinfluensan kan det finnas djupare 
orsaker än olyckliga omständigheter.

Jonathan är en livstrött man som tvingas vakna och 
kämpa för att inte gå under. Han betraktar, analyse-
rar och försöker komma igenom apokalypsen som en 
bättre människa. Tidigare var han ensam, nu är han 
en del av en grupp överlevare och behöver samarbeta.

Gruppen är sammansatt genom tillfälligheter. Likt 
verklighetens kriser är samarbete den första impul-
sen, men friktion och motsättningar kommer snart 
upp till ytan. Alla vill överleva, men principer och 
förhoppningar om framtiden skiljer dem åt.

Författarens kommentar
”Min avsikt är att berätta om relationer i en krissitu-
ation. Att välja en samhällskritisk huvudperson med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ger möjlighet 
att tänja på gränser. 

Musik spelar en viktig roll i många människors liv 
och därför även i den här berättelsen. Jag använder 
mig av en hel del popkulturella referenser, men hand-
lingen och karaktärerna i fokus. Om läsaren inte blir 
berörd har jag misslyckats.”-Torbjörn Löwendahl.





Stayin’ Alive är top tio i kam-
pen om Selmapriset
Stayin’ Alive är nominerad till Selmapriset 
för 2019 bästa egenutgivna roman. Bland 
hundratals bidrag är Stayin’ Alive i skrivan-
det stund bland det to bästa. Vinnaren utses 
23/4 2020.



”Ensamhet kontra gemenskap 
och relationer. Kärlek och hat. 
Girighet. Hets att konsumera i 
stället för att arbeta mot gemen-
samma mål. Och vad händer när 
samhället slutar att fungera? Det 
är begrepp och frågor Löwendahl 
återkommer till när han berättar 
om boken”.

Corren
29 oktober 2019



I P4 Östergötland grillas författaren Torbjörn 
Löwendahl om varför galningar är intressan-
tare än zombies och att relationer och mora-
liska dilemman är behållningen i Stayin’ Alive. 
Om frustrationen över välfärdskonsumtion 
och att hitta mening i livet under katastrof.



“Linköpingsförfattaren Torbjörn Löwendahl var på plats med sin färska 
spänningsroman, Stayin alive, där läsaren får följa Jonathans kamp för 
att överleva i en värld som drabbats av en pandemi och där hemstaden 
Linköping plågas av både galningar och plundrare.

– Varför Linköping? Det är ju där jag bor, sa Löwendahl och fick det att 
låta som den mest självklara saken i världen”

Corren
30 November 2019



”Konsumtionshets och ytlighet är bara några av de nutida samhäls-
sfenomen som kritiseras i boken. Men den är också full av popkul-
turella referenser. Alla kapitelrubrikerna är låttitlar som tillsammans 
bildar en spellista med allt från Donny Osmonds ”Puppy Love” till 
”Cool girl” med Towe Lo. Där finns naturligtvis även boken titel 
med. Och att Bee Gees diskodänga från 1977 ”Stayin’ alive” även är  
perfekt för att hålla rätt rytm vid hjärt och lungräddning är förstås 
extra passande”. 

Linköpingsposten
7 januari 2020



“Jag gillar hur gänget liksom smälter ihop så fint. Från 
att ingen litar på nån och alla är olika på sitt sätt tills 
att var och en tillslut blir viktiga för gruppen och dess 
överlevnad. Och förutom väldigt mycket hot, våld och 
ond bråd död så är det ju en kärlekssaga också. Där 
kommer det ju liktsom en botten till i storyn, hur för-
håller man sig till en kärlek när allt runtom en är ett 
direkt hot? Det finns mycket som gör den här boken 
så pass bra. Det våldsamma är riktigt våldsamt, det 
äckliga är riktigt äckligt, det vackra är riktigt vackert 
och @forfattarelowendahl har ett genialiskt sätt att 
förmedla detta på. Jag lägger författarens namn på 
minnet och hoppas framtiden bjuder på fler läsupp-
levelser!”

@farsans_bokhylla
10 december 2019



”En romantisk berättelse ins-
prängd i en hårdkokt under-
gångskildring och ett abrupt slut 
som antyder en ambition att vilja 
berätta vidare. Sic transit gloria 
mundi, Så förgås jordens härlig-
het.”

Corren
24 januari 2020



”Det är en riktigt spännande handling som målas upp och med ett 
snabbt och säkert språk så blir det en riktig bladvändare som är svår 
att lägga ifrån sig. 
En liten varning dock är att när du har läst ut denna så kommer du att 
kontakta författaren och kräva nästa bok nu med detsamma, den skall 
som tur komma i år, inte allt för sent hoppas jag.” 

@hakans.hylla
14 januari 2020



”I nutid drabbar pandemin Linköping. Smittan sprids fort, folk 
dör som flugor och samhället upphör på några få dygn att fung-
era. De som inte dör blir mordiska zombier, bara få klarar sig 
oskadade. Den livströtte Jonah tvingas fly staden tillsammans 
med sin bror, som förlorat halva familjen, och ytterligare några 
andra personer. En skräckfylld och våldsam resa börjar; föreställ-
ningar om ont och gott, mänskligt och omänskligt, sätts på prov 
– som i ett videospel där egenskaper danas och dödshot und-
viks och uppstår oupphörligt. Jonah mognar, äkta kärlek uppstår, 
fördomar kommer på skam, vänskaper växer. Det actionfyllda 
tempot avbryts av inre dialoger och samtal (en längre sekvens 
är på engelska). Klyschor blandas med filosofiska resonemang, 
sexistiska drömmar varvas med feministisk verklighet. Boken är 
författarens första och inleder en planerad trilogi. Trots spretig-
het och schabloner ställs existentiella framtidsfrågor på ett drivet 
och nydanande sätt”.

- BTJ - 



”Ibland var boken riktigt bra ... 
en jordnära och realistisk bild av 
apokalypsen.”

@Nej Tack Zombies
21 december 2019

”När jag lägger ihop boken känner jag att jag troligen har drabbats 
av bokbaksmälla, men tröstar mig med tanken på att en återställare/
uppföljare är att vänta under året. Tack och lov!! Stayin’ Alive får 4+ 
en riktigt stor påtår, fylld till brädden. *bokmattad; när man varit uppe 
hela natten för att läsa och därför inte kan fungera som vanligt dagen 
därpå.” 

@enkoppoenbok
9 februari 2020

”Vilken bok. Grattis! Kunde inte 
lägga den ifrån mig. Längtar efter 
uppföljaren. Slutet var hemskt. 
Vill ju veta nu hur det ska gå.”

Facebookanvändare
7 mars 2020



Hur många berättelser om zombie- och zom-
bieliknande apokalypser kan man egentligen 
berätta utan att det blir tjatigt. Uppenbarligen 
rätt många. Torbjörn Löwendahl kryddar sin 
variant med en uppsjö populärkulturella refe-
renser, något som fungerar mycket bra. En rätt 
kul antihjälte har han också skapat. Romanen 
är underhållande med några oväntade stråk av 
svärta mitt bland alla referenser. Ett bra bidrag 
till genren.

@bli_en_idiot
23 januari 2020

“Det är en spännande dystopi där det mesta 
är oförutsägbart, för vem kan veta något om 
framtiden när gatorna är fyllda av lik, som 
kråkor och kajor får kalasa på. Det är äta eller 
ätas som gäller.

Jag är särskilt förtjust i den cyniska humor 
som ibland kommer fram. En sådan svart 
humor är nog nödvändig om man ska över-
leva apokalypsen”.

SkrivRobert
20 januari 2020

”Antihjälten är precis min typ av karaktär. 
Han är ironisk, analytisk, har en stor portion 
självdistans”.

@bokforingenligtmonika
8 januari 2020





Stayin’ Alive trendade på Storytel med mäng-
der av fina och en del upprörda recensioner. 
Berättelsen och persongalleriet berör.
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