
Cannie Möller nominerad till Stora Ljudbokspriset för sin roman Väntarna
Ungdomsromanen Väntarna är nominerad till Stora Ljudbokspriset, som en av Sveriges bästa bokupplevelser i ljudform. Boken
är både skriven och uppläst av Cannie Möller, och bygger på hennes upplevelser som volontär på ett flyktingboende.

– Det är jättekul – och överraskande, säger Cannie Möller om nomineringen. 

 

 

 

Väntarna utkom på Hoi Förlag i april i år och har fått ett fint mottagande av både läsare och recensenter. Berättelsen handlar om Zahin och
Zara som båda har kommit till Sverige helt utan sina familjer. De båda väntar på uppehållstillstånd och befinner sig i ett slags limbo på en
flyktingförläggning i det lilla samhället Berg.

En dag får Zahin beskedet han väntat på. Han får inte stanna i Sverige. Hans första reaktion är att fly, ut i skogen – som så många gånger
förut. Men så den natten brinner flyktingförläggningen ner och Zahin blir misstänkt för branden.

Cannie Möller har skrivit en vacker, sorgsen och hoppfull roman om kärlek, om att vänta, och om att leva.

– Efter möten med läsare i till exempel skolor vet jag att det är en bra bok som ger många en stark upplevelse, säger Cannie som skrivit totalt
29 romaner sedan hon debuterade 1983.

Till skillnad från många andra författare har Cannie Möller, som också har en bakgrund som skådespelare, själv läst in sin berättelse. Att bli
nominerad till priset innebär inte bara att hon blivit bedömd som författare, utan också för sin uppläsning.

– Jag vet ju hur viktig en inläsning är, att man fångar lyssnaren utan att bli teatral. Helt enkelt att hitta tonen och att hitta dom olika
karaktärernas lägen, säger Cannie om rollen som uppläsare.

Stora Ljudbokspriset instiftades 2008, men fick mer publikt genomslag när ljudboksförlaget Storytel tog över arrangemanget 2014. Sedan
dess avslutas prisutmärkelserna med en stor ljudboksgala, som i den här gången äger rum i mars 2018. Till dess får allmänheten rösta fram
sina favoriter, varpå en jury lyssnar på de fem titlar som fått flest röster och fattar ett gemensamt beslut om vilken bok som blir årets vinnare.

 

Mer om boken:

Allt börjar med ett brev. Ett brev som säger att Zahin inte får stanna i Sverige. Vart ska han ta vägen? Han kan inte åka tillbaka till Afghanistan.
Det finns ingen för honom där, och han vill inte lämna Zara, som också har kommit till Sverige utan sin familj.

Zahins första reaktion är att fly, ut i skogen – som så många gånger förut. Men så den natten brinner flyktingförläggningen ner, och det lilla
samhället Berg och människorna som bor där blir aldrig mer desamma.

Några av de som engagerar sig är 16-åriga Mira och 31-åriga Morgan. Först vill de bara hjälpa de nyanlända och dem som arbetar på
flyktingförläggningen så gott de kan, men snart växer även deras känslor för varandra, och blir svårare att förneka, trots åldersskillnaden. Men
hur kommer Miras bror reagera om han får veta? Och är det möjligt att han hade något att göra med branden?



hur kommer Miras bror reagera om han får veta? Och är det möjligt att han hade något att göra med branden?

Inspirerad av de människor hon mött när hon arbetat som volontär på ett mottagningsboende har Cannie Möller skrivit en vacker, sorgsen och
hoppfull roman om kärlek, om att vänta, och om att leva.

 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

 

 

Susanne Ahlenius
Marknadsledning
0734-20 47 46
susanne@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.


