
Ulla M Nissen tillbaka med ungdomsroman om konsekvenserna av sexuella övergrepp
Våga bryta tystnaden. Våga vara obekväm.

De är budskapen som Ulla M Nissen vill sprida när hon är tillbaka med en ny ungdomsroman om sexuella övergrepp efter sin
omdiskuterade bok De kommer ändå inte tro mig. I Det måste gå möter vi åter Elsa som nu får genomlida konsekvenserna av
övergreppen.

 

 

 

I Ulla M. Nissens första ungdomsroman De kommer ändå inte tro mig blev Elsa övertalad av sin bästa kompis att polisanmäla ett sexuellt
övergrepp som hon blivit utsatt för på en fest.

I den andra boken möter vi Elsa igen, som nu kämpar med konsekvenserna av övergreppet med bland annat ätstörningar som följd. Hon
ångrar nu sin polisanmälan och tycker att allt känns mycket värre.

Det måste gå är en gripande och hoppfull ungdomsroman som belyser problematiken i att tiga efter övergrepp. Den visar också hur oerhört
viktigt det är att lyfta upp obekväma och skuldbelagda frågor till ytan.

– Jag vill visa vad tystnaden om det svåra med tiden kan göra med oss, och hur viktigt det är att tala om traumatiska upplevelser, säger Ulla M
Nissen och fortsätter:

– Jag vill framför allt visa att det finns en väg ut ur en tillvaro där det mesta påverkas av de tunga minnena.

Ulla M Nissen föddes i Norrköping och växte upp i Sundsvall och Umeå, men bor idag i Täby med sin man. Hon har aldrig drömt om att bli
författare, men insåg en dag att hon hade något viktigt att berätta sedan flera personer i hennes närhet blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Ulla, som har erfarenhet av att jobba med information och journalistik, såg behovet av att öppna upp för samtal bland unga.

Böckerna belyser en viktig och högaktuell fråga, den förödande tystnaden kring sexuella övergrepp, samma fråga som den aktuella #metoo-
rörelsen handlar om. Ulla började dock skriva den första boken flera år innan rörelsen tog fart.

Det måste gå är inte ett försök till redogörelser för behandling efter övergrepp, utan visar hur det kan se ut för en person, understryker
författaren. Ulla M Nissen menar att det kan se väldigt olika ut, både beroende på var personen befinner sig lokalt, vilken hjälp och terapi som
finns tillgänglig samt personens ålder, tidigare erfarenheter, familjeförhållanden och annat.

– Oavsett vad så måste vi i alla fall prata om det, understryker författaren.

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.


