
Upptäckten av en pärlmussla ledde till en spännande relationsdeckare i Dalarna
Mobbning, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Dessa är teman som fick Karin Pilt att skriva sin debutroman. Nu
kommer hennes relationsdeckare Pärlbäraren som utspelar sig på en plats i Dalarna där hon själv firat många av sina
midsomrar.

 

 

Pärlbäraren är en spännande deckare om lögner och svek där den utrotningshotade flodpärlmusslan i området plötsligt visar sig ha stor
betydelse.

– Ån och flodpärlmusslan jag skriver om i boken finns på riktigt. Av en slump upptäckte jag själv de fridlysta och sällsynta musslorna och det
unika med att de kan bilda pärlor, berättar Karin Pilt.

– Upptäckten och den natursköna miljön med bergen, skogen och vattendragen triggade igång min fantasi och jag fick en stark lust att skriva
en deckare.

Berättelsen som växte fram börjar med att Mikaela Fridtorp har en djup livskris efter en traumatisk händelse. Full av skamkänslor reser hon på
semester till Dalarna där hon under en promenad hittar kroppen av en död kvinna.

Polisen Freja Frisk utreder mordet, men på grund av motgångar i privatlivet, samtidigt som hon försöker hålla ifrån sig trakasserier från en
arbetskollega, blir konsekvenserna att hennes professionella fokus och omdöme sviktar. Omständigheterna runt dödsfallet visar sig vara mer
invecklade än vad någon kunnat ana. Freja Frisk är till slut inte helt övertygad om att de har häktat rätt person för mordet, och tillsammans
med åklagaren fortsätter hon utredningen för att hitta nya bevis.

Pärlbäraren är en gripande roman om mobbning och våld i nära relationer, om hur sexuella trakasserier ofta får offret att känna skam och
förnekelse, och hur lätt en liten lögn kan ställa allt på ända.

Karin Pilt heter egentligen Gustavsson, är född 1965 och växte upp i Uppsala där hon bor kvar med sin familj. Hon är civilekonom och
departementsråd på Utrikesdepartementet med en bakgrund som ekonomichef på statliga myndigheter.

Pilt är ett släkt- och gårdsnamn från Dalarna som Karin valt att använda som författarnamn. Familjen har en gård i Dalarna där Karin ofta firar
midsommar med familjen, och det var där idén till boken kom.

Utkommer 21 maj.

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 47 46susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


