
Håkan Lindgren tillbaka med känsloladdad roman om att skaffa barn
Tänk en sådan lycka att få barn.  

Men tänk också att det kan vara ett brott mot lagen. Att det kan vändas till något hotfullt.

Det är så livet ser ut för Jacob och Victor när de bestämt sig för att skaffa ett gemensamt barn med hjälp av en surrogatmamma.
Är det ens värt risken?

 

 

Håkan Lindgren följer upp sin uppmärksammade debut Att raka en zebra med en ny fristående roman om hur det är att längta efter ett barn.
Det är dags för Moscow Baby att möta sin publik.

– Ett annat liv började, men allt var underbart, säger Håkan Lindgren när han tänker på den självupplevda bakgrunden till boken.

Håkan Lindgren, som är uppvuxen i Göteborg, bor liksom huvudpersonerna i boken i Frankrike. Mycket av det som Jacob och Victor får utstå i
Moscow Baby är inspirerat av Håkans egna erfarenheter.

Håkan och hans franske man träffades via internet 2006. De valde senare att skaffa barn och fick under 2008 kontakt med en tänkbar
surrogatmamma i Moskva. Det skulle dock dröja flera år av hopp blandat med förtvivlan – med bland annat missfall och byte av
surrogatmammor – innan Håkan och hans man en dag kunde kasta sig på flyget till Moskva för att träffa sin dotter för första gången.

– Det enda mörka molnet var att de franska myndigheterna vägrade att ge oss de papper vi behövde, säger Håkan om den kamp som sedan
startade om att få hem sin dotter till Frankrike.

Men kampen gav resultat. Idag är lilla Maïa fyra år gammal och familjen bor i en liten by i nordöstra Frankrike. Håkan jobbar till vardags på
bank men ägnar också mycket tid åt sitt skrivande, som nu alltså mynnat ut i hans andra bok.

Håkan är redan igång med en ny bok kring ett annat ämne, men har också idéer till en fristående fortsättning på Moscow Baby.

– Jag har ett mycket intressant och aktuellt tema som bas för den historien, avslöjar Håkan.

 

Mer om boken:

Pariskillarna Jacob och Victor vill skaffa barn. Vägen för dem till en surrogatmamma i Moskva och ett land där homofobin ligger som en mörk
dimma över deras redan svåra val. Det blir inte enklare av att deras tillvägagångssätt kan leda till både böter och fängelse hemma i Frankrike.

Vi får följa svenske Jacobs och franske Victors både känslosamma och strapatsfyllda färd till Moskva, men det blir också en inre resa. Gör de
rätt? Vad händer om och när de kommer tillbaka till Paris? Håller kärleken mellan dem? Är barnet ett bevis på deras starka band eller är
drivkraften en annan? Omgivningens reaktioner och inblandning rör upp starka känslor och skapar konflikter från oväntat håll.

Moscow Baby är en laddad relationsroman om kärlek, uppoffringar, rädsla och drömmar.



Utkommer 21 oktober.

 

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.


