
Kärlek får konsekvenser i feelgood-roman om författardrömmar
Vad skönt. Allt är under kontroll.

Isabel ska gifta sig med mannen hon känt ända sedan barndomen.

Men så går hon en skrivarkurs och träffar en annan, äldre man. Plötsligt vänds allting upp-och-ner i relationsromanen OBS: Flirt
av Lovisa Wistrand. 

 

 

Ibland blir inte saker som man tänkt sig. För Lovisa Wistrand själv var det meningen att hon skulle jobba som grafisk designer, vilket hon också
utbildat sig till. I stället är hon i dag författare på heltid och har redan hunnit skriva sin femte bok, trots att hon bara är 26 år.

– Jag har otroligt många berättelser i mig som måste komma ut. Och jag har ett behov av att dela med mig av dem till andra, berättar
författaren, som föddes i Vallentuna men i dag bor i Uppsala med sin man och deras katter.

Precis som i fallet med huvudpersonen i OBS: Flirt har Lovisa Wistrand gått kurser i skrivande. Hur mycket har hon hämtat från sitt eget liv i
historien om Isabel?

– Den centrala kärleksberättelsen i boken är till stora delar baserad på min och min mans historia. Många av chattkonversationerna är tagna
från verkligheten, samtidigt som karaktärerna träffas på en skrivarkurs – som vi gjorde. Även Isabels strävan efter att bli författare är
inspirerad från mig själv, berättar Lovisa Wistrand och tillägger att många andra detaljer dock är fiktiva.

Temat i OBS: Flirt är kärlek med förhinder. Boken börjar med att Isabel ska snart gifta sig med Elias. Det är han som är den stora kärleken,
mannen hon har känt i hela sitt liv. Livet är under kontroll, och hon har räknat ut allt. Hon räknade bara inte med att träffa en annan man på en
skrivkurs som hon bestämt sig för att gå. Hon räknade inte heller med att hon måste ligga med någon för att få boken utgiven, och plötsligt
inser Isabel att hon har tappat kontrollen över allt.

Även om OBS: Flirt är en feelgood-roman får läsarna också möta ett allvar i boken, ett slags bitter bismak genom kraften i sociala medier som
Lovisa tycker är på gott och ont. Samtidigt är det en brännande aktuell samtidsskildring av de destruktiva strukturer som har kommit upp till
ytan i samband med #metoo-rörelsen.

– Jag tror att en feelgood helt utan allvar och djup skulle kännas platt, säger Lovisa.

Boken är den första delen av två om Isabel och hennes liv i Stockholm. Uppföljaren är planerad till hösten 2019, men författaren kan avslöja
att arbetet redan är påbörjat sedan en tid tillbaka.

Utkommer 21 september.

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.


