
Åsa Schwarz satsar stort på den nordiska marknaden med Hoi Förlag
 

 

Den välkända författaren Åsa Schwarz lanserar med Hoi Förlag den högaktuella hackerthrillern De sju nycklarna i två länder
samtidigt. Utgivningen sker i både Sverige och Danmark i augusti.

 

Åsa Schwarz är en väletablerad profil inom både säkerhetsbranschen och spänningslitteraturen. Hennes romaner har hittills getts ut i 20
länder, men det är första gången hon och Hoi Förlag ger ut en originalbok i två länder samtidigt.

– Åsa är en stjärna och det här är den bästa start man kan tänka sig på vår satsning att etablera oss som ett starkt och nytänkande förlag
också i Danmark, konstaterar Lars Rambe, vd för Hoi Förlag, som är stolt över att få ge ut ett tiotal danska titlar redan i höst.

I sin nya roman skriver Åsa Schwarz om de sju nyckelbärarna som kontrollerar internet – vilka faktiskt existerar i verkligheten. Som
säkerhetskonsult på Knowit utnämndes hon till Årets säkerhetsprofil 2017, och har därmed grävt djupt där hon står för att skapa en autentisk
thriller i den IT-miljö som hon känner så väl.

– IT-säkerhet är en global fråga som verkligen engagerar mig, och det har varit oerhört givande att få skriva en underhållande och spännande
bok som också har ett budskap, säger Åsa Schwarz.

Boken förväntas synas i många sammanhang i höst eftersom Åsa Schwarz är en efterfrågad föreläsare. Den illustrerar några av de
problemställningar som hon ofta får anledning att återkomma till i sitt yrke.

– Hela omslaget består av äkta hacker-kod som en vän har specialskrivit för boken. Det är bara en av flera spännande detaljer i boken som
jag hoppas ska intressera både svenska och danska läsare, berättar Åsa Schwarz.

De sju nycklarna handlar om Rebecka, en av de sju internationella IT-profiler som bär nyckeln till internet. Nyckelbärare efter nyckelbärare blir
utsatta för attentat och Rebecka inser till slut att hon måste gå under jorden. Om nyckelbärarna inte kan fortsätta sitt arbete kommer nätet att
gå ner och alla moderna samhällen gå under.

Boken utkommer den 21 augusti.
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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.


