
Cannie Möller ger ut psykologisk roman om relationen till en gåtfull tonårsflicka
Det började en vinternatt med att författaren Cannie Möller var tvungen att tvärbromsa sin bil framför en flicka på en väg.

Efteråt kom hennes tankar kring händelsen att leda till den psykologiska spänningsromanen Lifterskan – om en kvinna som en
natt plockar upp en tonårsflicka i sin bil, utan att ana vilka konsekvenser det ska få.

 

– Med hjärtat i halsgropen såg jag i backspegeln hur flickan vinglade vidare i mörkret. Under timmarna jag hade kvar upp till stugan surrade
historien igång. Om jag hade kört på flickan – vad skulle jag gjort? Vad hade hänt? frågar sig Cannie Möller om händelsen som inspirerade
henne att skriva boken.

Som prisad författare med ett tjugotal böcker bakom sig var det naturligt för Cannie Möller att låta sina funderingar leda till en romanhistoria.
Under dagarna som följde kunde hon inte låta bli att börja skriva historien om Rebecka, kvinnan som plockar upp lifterskan.

På ytan är Rebecka Gudner en normal tvåbarnsmor. Hon är en framgångsrik tecknare, gift med läkaren Hugo och bor i en vacker villa i en av
Stockholms idylliska förorter. En mörk allhelgonanatt är Rebecka på väg upp till stugan i norrländska Skogsböle. Det är då hon plockar upp
lifterskan.

Tonårsflickan beter sig egendomligt och svarar inte på frågor om vem hon är. Rebecka beslutar sig för att ta med henne till stugan så att hon
kan återhämta sig. Det är denna till synes goda gärning som kommer att få ödesdigra konsekvenser för Rebeckas liv.

Lifterskan, Helen Backman, är 17 år och har bott i olika fosterhem under större delen av sin uppväxt. Ingen i Rebeckas omgivning kan förstå
vad Helen kommer att betyda för henne. Allra minst hon själv.

För Cannie Möller var det framför allt är de undanträngda nivåerna i Rebecka som intresserade henne när hon började skriva. Karaktären
saknar fasta gränser mellan sitt eget liv och människor hon får kontakt med, samtidigt som hon överlever genom en sorts förljugenhet som
Cannie själv känner sig bekant med.

– Det handlar om skuld, ansvar för händelser som kanske inte borde fått inträffa … men som man kanske heller inte ångrar, säger hon.

Cannie Möller började sin karriär som skådespelare och pjäsförfattare. 1983 gjorde hon sin romandebut med ungdomsboken Kriget om källan.
Sedan dess har hon bland annat gett ut Augustnominerade Balladen om Sandra Ess och Med himlen som tak, för vilken Cannie belönades
med Nils Holgersson-plaketten. Förra året gav hon ut Väntarna, också på Hoi Förlag, om sina erfarenheter från ett flyktingboende.

Lifterskan är den första boken av två om Rebecka Gudner. Uppföljaren Besökaren utkommer 2019.

Utkommer 21 augusti.

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.
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