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Skräcken sprider sig i lilla orten Gränshammar.

Men risken finns att den inte stannar där utan sprider sig till läsare efter läsare av Kalldrag, en ryslig roman om ondska som går
igen och igen och igen ...

Mest av allt har skräcken intagit Markus Sköld, som med sin andra roman har utvecklats till en av landets rysligaste författare.

– Jag gillar den där krypande känslan, att man aldrig kan vara säker och att allt är möjligt. Rädslan för det okända. Att ställa karaktärerna mot
en fiende som de är helt chanslösa mot, säger Markus Sköld.

Kalldrag handlar om familjen Frisk som flyttar från Stockholm till brukssamhället Gränshammar i Bergslagen. Mamman i familjen, Therese, har
tröttnat på sitt jobb som ekonom och ser en chans att göra något annat när hennes man John har fått erbjudande om att ta över som vd för
samhällets stålindustri.

Hon anar inte då att det är ett beslut de alla får ångra. I närheten av direktörsvillan, där de flyttar in, finns ett gruvhål som visar sig rymma en
mörk historia. För drygt 60 år sedan blev en gruvarbetare galen och slog ihjäl fyra av sina arbetskamrater. Det sägs att han under sitt
grävande råkade komma i kontakt med en naturlig grotta, varifrån ondskan har släppts lös.

När det händer allt märkligare saker i bygden, och skräcken kryper allt närmare familjen Frisk, inser Therese att hon måste hitta ett sätt att
bryta den onda cirkeln – den som hittills inneburit att ingen kommit överlevande från gruvan och direktörsvillan.

Författaren själv är uppvuxen i Hofors, Gästrikland, men bor numera i Stockholm där han jobbar som systemutvecklare.

– Jag har hämtat mycket inspiration från min hemort Hofors. Skogarna runt Hofors är fulla av gamla dagbrott, hål i marken som sträcker sig
hundratals meter ner i berget, berättar Markus.

Intresset för skräck, science fiction och superhjältar vaknade tidigt för Markus Sköld, som dock väntade tills 35-årsåldern innan han själv
började skriva. Han gav ut sin debutroman, Där ute i mörkret, år 2012 och han har även medverkat i ett flertal novellsamlingar inom genrerna
skräck och science fiction.

Mer om Kalldrag:

Therese har tröttnat på sitt jobb som ekonom i Stockholm. När hennes man John får chansen att bli VD för orten Gränshammars stålindustri,
går hon med på att ge orten några år för att fundera på vad hon vill göra av sig själv. Familjen flyttar in i direktörsvillan som ligger vid foten av
Lyktberget, bara en liten bit från ett gruvhål. 

Gruvan har en mörk historia. För drygt sextio år sedan sprängde en grupp gruvarbetare av misstag in sig i en grotta och släppte lös någonting
som tog gruvarbetaren Pär Klang i besittning. Han blev galen och slog ihjäl fyra av sina kamrater med en gruvhacka. Ingen har sett honom vid
liv sedan dess. 



liv sedan dess. 

Therese börjar forska kring händelserna i gruvan för att förstå det märkliga som händer i huset. Hon inser att alla som kommit i kontakt med
gruvan eller direktörsvillan på något sätt har dött.

Kalldrag är en ryslig historia om utanförskap, gengångare och onda väsen som aldrig borde släppts fria.
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För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 
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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.


