Klas Östergren. Gentlemen 1979
En sammanfattning av boken
Berättaren i romanen är en författare vid namn Klas Östergren. Efter att ha blivit bestulen på
alla sina ägodelar får han jobb på en golfklubb med att klippa gräset på banorna. På en fest på
golfklubben träffar han en bokförläggare som ger honom i uppdrag att skriva en pastisch på
Röda rummet, eftersom hundraårsjubileet är nära förestående, och Klas accepterar att ta sig an
uppgiften. Kort därefter träffar han Henry Morgan på den boxningsklubb vid Hornstull som
han ibland går till. Henry Morgan är en 35-årig levnadskonstnär, boxare och pianist som har
eleganta slipsknutar som en av sina specialiteter. Han tycker att Klas påminner om hans bror
Leo och lockar med honom på ett uppdrag som statist på en filminspelning. Klas blir vän med
Henry och flyttar in i hans paradvåning, som Henry ärvt av sin farfar, på Hornsgatan. Klas
introduceras för Henrys excentriska vänkrets och så småningom för hans bror Leo.
I den andra delen skildras bröderna Morgans tidigare liv. Henry är den robuste och charmige
gamängen medan Leo är känslig och introvert. Leo blev en gång geniförklarad som underbarn
efter ha framträtt som fjortonårig poet i Hylands hörna, men hans liv har senare gått utför med
alkoholmissbruk. Efter att ha gjort en improviserad spelning med jazzbandet Bear Quartet
träffar Henry den vackra och undflyende Maud. De inleder ett kärleksförhållande men snart
upptäcker Henry att hon samtidigt har ett förhållande med den beryktade affärsmannen och
tidigare diplomaten Wilhelm Sterner. Drabbad av svartsjuka råkar han i slagsmål med Sterner
och ser sig därefter tvungen att fly landet. Han ger sig ut på en pikareskliknande resa genom
Europa där han bland annat ägnar sig åt att smuggla falska pass till Östberlin. Efter en tid i
exil får han veta att farfadern har dött och att han och Leo har ärvt lägenheten på Hornsgatan.
Genom vänner och olika bekantskaper kommer Leo en historia med illegal vapenhandel med
Tyskland under andra världskriget på spåren som Wilhelm Sterner visar sig vara inblandad i.
I den avslutande delen sammanbor Klas med bröderna Morgan i lägenheten på Hornsgatan.
Skrivandet av Röda rummet-pastischen går trögt, Henry blir alltmer rastlös och Leos humör
pendlar kraftigt. Leo försvinner och hittas svårt nedgången i en sommarstuga av Henry och
Klas. Därefter blir Klas nedslagen, Leo förs bort av okända män och Henry försvinner. På
sjukhuset får Klas ett brev från Henry där han förklarar att det är "dom" som har fört bort Leo,
men Klas återser aldrig Henry och Leo igen. Klas återvänder till lägenheten på Hornsgatan
där han bränner upp sin pastisch på Röda rummet och börjar skriva på en ny berättelse, den
om bröderna Morgan.

