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Vem är Lou Sciortino? Ottavio Cappellani boken PDF Vem är Lou Sciortino? är en maffiaroman, som i

huvudsak utspelar sig på ett Sicilien där unga män ser ut som välbyggda säkerhetsvakter och förpackar sina
muskler i Armanikostymer. En annan del av handlingen utspelar sig borta i USA, där sicilianare är febrilt
sysselsatta med att tvätta pengar som kommer från olika brottsliga verksamheter. En del pengar tvättas i

byggbranschen och andra i filmbranschen. Dessutom har fiffiga entreprenörer kommit på att låta de här båda
branscherna kommunicera. Starship Movies är således ett företag som har betydligt viktigare uppgifter än att
bara producera film som ingen ser. När en bomb exploderar inne på bolagets kontor, bestämmer sig Lou

Sciortinos farfar för att sonsonen ska skickas till Sicilien för att inte bli indragen i det trassel som måste följa.
Lou senior verkar egentligen tycka att hans sonson är värd ett bättre öde än att bli gangster. På Sicilien lär
Lou Sciortino junior känna den lokale maffiabossen morbror Sal och dennes släkting, frisören Tony, som

bejakar den kvinnliga sidan av sin personlighet mer än vad som passar sig i denna tuffa machoatmosfär. Tony,
som älskar att ha grillfester, har till sin stora glädje och med hjälp av morbror Sal lyckats få en granne som
inte klagar på lukten. Den nye grannen heter Nick och är musiker. Han är en trött ung man som helst vill bli
lämnad i fred. Men när han blir oskyldigt misstänkt för att ha rånat en liten bod och därvid ha skjutit en

karabinjär, då är det slut på friden. Polisen? Nej, den håller sig lugn. Men morbror Sal vill reda ut begreppen,
och vill helst också lösa ett par andra små problem som börjat bli allt mer akuta. Nicks liv blir plötsligt

väldigt krångligt, och Lou blir också indragen i strulerierna. Hela historien berättas rappt och hejigt, med en
teknik som delvis verkar vara inspirerad av musikvideons fartfyllda bildväxlingar. Vem är Lou Sciortino? är
en fräsch och lättsinnig berättelse där omoralen flödar och där vapenresurserna tigger om att snart få komma
till användning.

Ottavio Cappellani föddes 1969 i Catania på Sicilien. Han har studerat filosofi och arbetar på
en avhandling om Habermas. På lediga stunder är han kolumnist i tidningen La Sicilia och är sångare i ett

rockband. Vem är Lou Sciortino? som är hans första roman har i Italien hyllats som en briljant och
superintelligent förnyelse av den sydeuropeiska gangsterromanen.
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