
Fartfylld thriller tar läsaren till Alpernas skidparadis
Den schweiziska orten Verbier är en dröm för skidåkare.

Men under ytan hotar uppgörelser i den undre världen. Följ med på en resa till en exklusiv skidort fylld av mord, sex och
knarkaffärer i debutantduon Johan Elfners och Mats Dahlquists fartfyllda thriller Dödsäsong …

 

 

– Visst handlar en del om skidåkning, men spänningen är huvudsaken, att följa människor till den yttersta handlingen, till att ta någons liv,
berättar författarna själva.

Just skidåkningen är en gemensam passion för de gamla kompisarna Johan Elfner och Mats Dahlquist. Och det var just i Verbier som de
bestämde sig för att förverkliga en gammal dröm: att skriva en bok – och att göra det tillsammans.

– Vi bestämde oss för att skriva en bok som vi själva ville läsa. Det är vår mening att chocka och förvåna. Det ska vara svårt att lägga ifrån sig
boken.

I ett högt och actionfyllt tempo ger sig läsaren ut på en resa som tar dem från Amsterdams krogliv till dödliga laviner i Verbier, via Paris och
Singapore. Det börjar med att två barndomsvänner åker till Verbier för skidåkningen och festandets skull, men också för att det är där de
finner sig höra hemma. En av dem har nyligen fått reda på att han är bankrutt, och i ett försök att glömma sina problem kastar de sig ut i vimlet
av droger, fest och sex på Club Noir, som drivs av den till synes vänlige Hector.

På ytan ser allt bra ut, men katastroferna närmar sig snart. Deras resa tar en vändning som ingen av dem hade kunnat förutse. Och plötsligt
går en lavin som får oanade konsekvenser.

– Vi har lagt in en mix av mord, sex, knark och humor, berättar författarna som satsat på att ge ”extra allt” i sin första bok.

Johan Elfner och Mats Dahlquist är gamla vänner som träffades på nytt när de båda befann sig i skidorten Verbier för några år sedan. Ingen
av dem bor längre i Sverige och visats allt som oftast i internationell miljö, vilket kan förklara varför boken utspelar sig på de platser som den
gör.

Johan Elfner kommer ursprungligen från Stockholm och är civilekonom, konsult inom retail och driver sedan några år ett Bed & Breakfast i
Amsterdam. Mats Dahlquist från Västerås bor numera i Paris där han jobbar som konsult och headhunter. Han har en lång internationell
karriär bakom sig, bland annat inom medicinsk teknik.

Dödsäsong är första boken i en planerad serie. Författarduon jobbar redan med uppföljaren som också utspelar sig i Verbier, men även i
Barcelona, Tokyo, Singapore och Panama.
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För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 
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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.


