
Fyra nya romaner från Hoi Förlag släpps på danska
Nu är det dags för fyra nya böcker från Hoi Förlag att dimpa ner på bokdiskarna i Danmark. Den här gången ska danskarna
lockas att läsa allt mellan skräck och feel good.

 

 

Utgivningen är ett led i Hoi Förlags satsning på den danska marknaden, vilken inleddes redan på sensommaren med sex populära titlar.

– Vi bygger det här steg för steg, och här visar vi ytterligare den bredd vi har av fina författarskap, säger Lars Rambe, vd för Hoi Förlag.

Den kvartett av böcker som nu utkommer i dansk översättning utgörs av Kalldrag av Markus Sköld, En framtida hemmafrus bekännelser av
Elin Eldestrand, Hudlös av Sandra Gustafsson och Ensamfararen av Maria Isacsson.

Så vad kan de danska läsarna förvänta sig den här gången?

– Verkligt starka och välskrivna berättelser. Ingen lär lämnas oberörd, säger Lars Rambe.

En av böckerna är alltså skräckromanen Kalldrag, som är en historia om utanförskap, gengångare och onda väsen som aldrig borde ha
släppts fria. Boken handlar om en familj som flyttar från Stockholm till brukssamhället Gränshammar i Bergslagen och upptäcker att ett gruvhål
i närheten av deras nya bostad rymmer en mörk historia. Nu – drygt 60 år efter att en gruvarbetare blivit galen och slagit ihjäl fyra av sina
arbetskamrater – släpps ondskan lös igen, och mamman i familjen hittar ett sätt att bryta den onda cirkeln.

För dem som vill ha lite lättsammare läsning kan En framtida hemmafrus bekännelser vara ett alternativ. Det här är en bisarr skröna med liten
gnutta allvar som handlar om Charlie, som växer upp i den lilla staden Luddinge. Charlie drömmer om en egen hushållerska och om att få gifta
sig med Elvis Presley. I stället får Charlie dras med sin mamma som erbjuder sina tjänster till karlar i utbyte mot pengar. Men så en dag
kommer polisen för att hämta upp hennes mamma ...

Mer närgånget och krävande blir det i romanen Hudlös, som handlar om en verklighet som många familjer lever med. Något är väldigt fel när
Alice och Jonathan får sonen Liam. Det här är ett drama om en familj som trasas sönder medan de inser att de inte har något gemensamt –
förutom Liam och kampen för att rädda honom från hans allvarliga sjukdom.

Den fjärde boken som utkommer på danska är Ensamfararen, som är en känslosam och spännande roman om människors ensamhet och hur
den kan ta sig uttryck på olika sätt. Det är historien om Saga och den betydligt äldre Valdemar vars vägar korsas och tar de mest oväntade
vändningar. En rad händelser skrämmer och väcker frågor hos Saga, och svaren finner hon genom den allt starkare vänskapen med
Valdemar.

 



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.


