
Hästtjej och hockeykille gör upp med sina värderingar i feelgood-roman om unga vuxna
Hon är en hästtjej. Han är en hockeykille.

Båda har fördomar om varandras typer. Men vad händer om man utmanar sina värderingar och fördomar om andra människor –
och hur långt kan det gå?

Det handlar om oss är en feelgood-roman för unga vuxna om kärlek, vänskap och om att växa och utvecklas som människa.

 

 

– Jag vill skriva om känslor och relationer och försöka skildra hur det är att vara ung på ett sätt som är igenkännande för dem som är unga i
dag, men även för dem som är lite äldre, säger författaren Åsa Ringdahl.

Åsa, som tidigare är publicerad i tre novellantologier, har länge känt en dragning åt att skriva för unga människor på väg mot vuxenvärlden.
Hemma i Östersund, där hon är uppvuxen, har hon lärt känna ungdomar i rollen som fritidspedagog och gymnasielärare.

En dag fick Åsa en idé till en berättelse från sin tid som lärare, och nu finns resultatet i form av hennes debutroman Det handlar om oss.

Berättelsen börjar med att 17-åriga Malin flyttar till Östersund. Hon har stora förhoppningar om att börja ett nytt bra liv i sin nya hemstad, men
också att ta en plats i dressyrlandslaget med sin häst Bruno. Östersund visar sig krylla av hockeyspelande killar. Eftersom Malin har varit ihop
med en hockeykille vet hon hur de är. Hon hatar verkligen hockeykillar.

En av hockeykillarna heter Johan. Han är snygg, populär och spås en lysande framtid som hockeyspelare. Men bakom fasaden har hans
föräldrars skilsmässa tagit hårt på honom. Det dåliga förhållandet till sin pappa skyller Johan på en betydligt yngre hästgalen
kvinna. Johan hatar verkligen hästtjejer.

När Johan och Malin träffas händer det omöjliga. De faller för varandra. Till och med deras vänner har svårt att acceptera deras
dragningskraft. För att relationen ska ha en chans att överleva måste Johan och Malin kämpa mot omvärldens syn på deras förhållande och
omvärdera sina åsikter om varandra.

– Ofta kan man ha en ganska klar uppfattning om vad man tycker om en viss sak eller en viss person. Men vad händer om man får ny
kunskap och tvingas omvärdera den uppfattningen? Det här ville jag utforska i Det handlar om oss, utifrån två unga människors perspektiv,
berättar Åsa Ringdahl och tillägger att Det handlar om oss är en relationsroman som passar både killar och tjejer.

Åsa skriver just nu på en serie som kan ses som en spinoff till Det handlar om oss och utspelar sig på hockeygymnasiet i Östersund.

Utkommer 21 januari.

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.


