
Nu kommer pocketutgåvan av Cecilia Lindblads
uppmärksammade deckardebut
 

 

 

Cecilia Lindblad har fått mycket uppmärksamhet för sin debutdeckare Och sedan aldrig mer. Nu kommer pocketversionen av
boken, som har placerat Skanör-Falsterbo på deckarkartan.

Sedan boken kom ut hösten 2015 har Cecilia Lindblad bland annat medverkat på den prestigefyllda Crimetime Gotland i somras, som en av få
debuterande deckarförfattare.

Och sedan aldrig mer är den första delen i en planerad serie böcker om polisen Monica Blom och hennes kollegor i Vellinge. Den visar hur
svårt det kan vara att passa in och hur mycket våra val påverkar resten av livet.

För polisinspektör Monica Blom blir det en händelserik början på det nya jobbet när hon efter några år i Linköping flyttar tillbaka till sina gamla
hemtrakter i södra Skåne.

En man hittas död i en badhytt på stranden i Skanör. Kort därefter återfinns en kvinna mördad i sitt hem. Två fall som till en början verkar helt
åtskilda men som visar sig ha kopplingar långt tillbaka i tiden.

Medan Monica jobbar hårt både för att återknyta gamla kontakter och lösa sina första fall upptäcker hon att någon bevakar henne, och hon
har sina misstankar om vem det är.

Händelser i det förflutna påverkar de inblandade i utredningen, och Monica får all anledning att fundera på sitt beslut att flytta tillbaka.

Men Cecilia Lindblad själv har inga planer på att flytta tillbaka till dessa – åtminstone i hennes böcker – dramatiska trakter.

– Jag är uppväxt i Skanör-Falsterbo men har bott nästan hela mitt vuxna liv i Stockholmstrakten. I boken återvänder jag till min barndoms
miljöer som jag känner så väl. Där har jag placerat några människor och deras livsöden. Det ska bli spännande att följa dem och se vad som
händer i fortsättningen. Inte ens jag vet allting ännu, berättar Cecilia.

Några av detaljerna kommer dock att klarna redan i mars nästa år. Då kommer uppföljaren till Och sedan aldrig mer ut på Hoi Förlag.
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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.


