
Karin Pasche går längre in i labyrinten i andra delen av sin hyllade romantrilogi
Vägen in i labyrinten är mörk och skrämmande. Men för den som beger sig in väntar ett ljus …

Författaren Karin Pasche fortsätter att utforska det mänskliga psyket i den andra delen i Labyrintserien: Illumination. Julia ser
nya tecken som hon måste tyda i sina hallucinationer, Jake fortsätter att söka spåren efter sin far och Job kliver över alla sina
gränser för att bli Julias mentor i den spännande och efterlängtade uppföljaren. 

 

 

Karin Pasche föddes 1977 i Uppsala, växte upp i Uddevalla och bor nu på Södermalm i Stockholm. Hon är utbildad agronom och arbetar idag i
livsmedelsbranschen.

– Naturvetenskapen är en viktig inspirationskälla i mitt skrivande och allra mest fascinerande är de områden som ännu inte är fullständigt
klarlagda – som människohjärnan och medvetandet, berättar författaren.

Hade det inte varit för den röda dagboken som Karin Pasche en dag hittade i tunnelbanan i Stockholm hade bokserien aldrig kommit till. En
bok som var fylld av medicinska termer och journaler från sjukhusbesök triggade igång naturvetaren inom henne och inspirerade henne att
skriva den första boken i serien, Labyrint – Vägen in, som togs emot väl av recensenterna när den utkom 2017.

– Jag fascineras av vad verkligheten består av, och hur lite det medvetna jaget egentligen kan uppfatta av den. Böckerna rör sig i gränslandet
mellan verklighet och illusion, förklarar Karin Pasche.

I fortsättningen Illumination får läsaren åter igen träffa Julia, Jake och Job som nu tvingas ta svåra beslut och utmana sig själva. Julias
hallucinationer kommer fortfarande till henne, men inte med vinster och framgångar som tidigare, utan med andra tecken som hon inte förstår.

Jake lider efter traumat som han och Julia var med om i första boken och kämpar med sömnproblem och mardrömmar. Även om medicinering
hjälper mot en del av problemen, skapar de samtidigt nya svårigheter – minnesluckor som han desperat försöker hantera. Jake fortsätter trots
det sin jakt på att få svar om vad som hände hans far, och hamnar i situationer som tvingar honom att gå under jorden. Men det går inte att
sopa undan alla spår i en digital värld, det finns alltid någon som ser dig. Samtidigt tar Job uppdraget som Julias mentor på allvar och kliver
över alla sina gränser för att hjälpa henne, och de drivs snabbt in i en våldsam händelsespiral.

Labyrint – Illumination är andra delen i en planerad trilogi som är en blandning av spänningsroman och magisk realism. Trots att romanen
utspelas mitt i sommaren är den mycket mörkare är första delen. Splittringen mellan karaktärerna och det faktum att tilliten är borta får dem att
gå under jorden och ger ett nattsvart utgångsläge.

– Men kom ihåg, det måste vara mörkt för att ljuset ska kunna sippra in, säger Karin Pasche.

Utkommer 21 september.

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.


