
Ny roman med självupplevda inslag om en destruktiv kärleksrelation
Hon var så perfekt, denna Alice. Och han hade just upplevt den perfekta stunden i sitt liv tillsammans med henne.

Men efter detta skulle inget i livet vara perfekt. Tvärtom skulle hon leda honom djupare och djupare ner i den mörka
avgrunden. Johan Björkstedts nya roman Att drunkna handlar om en destruktivt förhållande med inslag av medberoende.

 

 

 

– Jag är ju i grunden en hopplös romantiker!

Orden kommer från författaren Johan Björkstedt, som själv har flera destruktiva relationer bakom sig – det som hans nya roman handlar om.

– Att skriva om det är att återuppleva svedan och svetten trots många års distans, menar Johan.

Att drunkna handlar om Rasmus – smart, rik, populär och med livet framför sig. Boken handlar samtidigt om Alice – snygg, spännande,
originell och helt enkelt annorlunda från alla Rasmus träffat tidigare. Ett enda möte och han blir som hypnotiserad.

Men kärleken går snart över i ett destruktivt förhållande. Han vill rädda henne från henne själv. Den sans och balans som Rasmus varit så
känd för, och som lockade Alice till honom från första början, rubbas när han dras in allt djupare i hennes virvelvind av mörker. Hon med sina
diagnoser, sitt svåra förflutna och sin komplicerade syn på sexualitet.

De driver varandra långsamt till vansinne. Och medan Rasmus försöker lösa gåtan om vem Alice egentligen är tappar han bort sig själv mer
och mer.

Att drunkna kretsar kring en värld av vackra människor, pengar, sex och kriminalitet. Det handlar om hur viljan att hjälpa ibland bara gör en
situation värre. Och kanske mer än något annat handlar det om en längtan efter att alla hinder kan övervinnas för ett enda perfekt ögonblick.

– Under tiden som jag skrev boken kom allt tillbaka till mig och jag tvingades återigen konfronteras med mitt yngre, mer vårdslösa jag, som ville
suga märgen ur livet, som ansåg att fara, så länge det späddes ut med passion, var något vackert skimrande, berättar författaren.

Johan Björkstedt är 38 år och kommer från Stockholm. Till vardags är han utbildad massageterapeut, bartender och gymnasielärare och han
varvar nu arbetet som svensklärare med författaryrket. Han har tidigare gett ut romanen Vakta henne! som handlar om hans pappa.

 

Mer om boken:

Det handlar om Rasmus – smart, rik, populär och med livet framför sig. Och det handlar om Alice – snygg, spännande, originell, ja, helt enkelt
annorlunda från alla Rasmus träffat tidigare. Ett enda möte och han blir som hypnotiserad. Men kärleken går snart över i ett destruktivt
förhållande. Han vill rädda henne från henne själv, och den balans som Rasmus varit så känd för, och som lockade Alice till honom från första
början, rubbas när han dras in allt djupare i hennes virvelvind av mörker. Hon med sina diagnoser, sitt svåra förflutna och sin komplicerade
syn på sexualitet. De driver varandra långsamt till vansinne, och medan Rasmus försöker lösa gåtan om vem Alice egentligen är tappar han
bort sig själv mer och mer.



bort sig själv mer och mer.

Det handlar om en värld av vackra människor, pengar, sex och kriminalitet. Det handlar om hur viljan att hjälpa ibland bara gör en situation
värre. Och kanske mer än något annat handlar det om en längtan efter att alla hinder kan övervinnas för ett enda perfekt ögonblick.

 

Boken är utkommen.

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.


