
Han är officeren som blev spänningsförfattare med Europas säkerhet som specialitet
Alexander Koistinen upplevde att det saknades något i den europeiska spänningslitteraturen. Och vem kunde vara bättre
lämpad att skriva en sådan själv, han med sin bakgrund som internationell reservofficer?

Nu kommer hans debutroman Skymning över Europa som pocket hos Hoi Förlag, och till våren fördjupas hans samarbete med
förlaget genom nästa originalroman i serien.

 

– Min ambition blev att skriva en bok som inte väjer för kontroversiella frågeställningar och som ligger närmare verkligheten än dikten. Och
göra mitt första bidrag till den ständigt pågående debatten kring säkerhetspolitik, försvar och Europas framtid, säger Alexander Koistinen.

Och hans ambition visade sig bli en lyckoträff. Skymning över Europa nominerades till Europeiska bokpriset efter att den kommit ut i original
2014. Nu får boken nytt liv genom Hoi Förlag.

Alexander Koistinen, född 1969 i Danderyd, är reservofficer med internationell tjänstgöring på Balkan och i Västafrika i bagaget, men har
också en civilingenjörsexamen från KTH och har arbetat som EU-tjänsteman. I dag är han frilansande datakonsult, bosatt i Belgien med sin fru
och två barn.

Tankarna på att skriva har funnits länge, sedan han tog del av böcker som Operation Garbo och Jan Guillous thrillers om Hamilton.

– Jag kände att det saknades något liknande inom den svenska spänningslitteraturen. Om jag en dag skulle få för mig att skriva, så fick det
nog bli en sådan berättelse som jag själv skulle kasta mig över hos bokhandlaren, berättar Alexander Koistinen.

Synopsis till hans debutroman Skymning över Europa föddes i början av 2000-talet, när han fördjupade sig i den Europeiska Unionens
institutioner och politikområden.

– Samtiden bjuder dessvärre på många reella orosmoment och material till mer än en roman, konstaterar han.

Skymning över Europa utspelar sig cirka tio år framåt i tiden. Staten Belgien har kollapsat och i det segregerade Bryssel har den Europeiska
Unionen barrikaderat sig bakom taggtråd i den Blå Zonen. Islamistiska regimer har tagit makten i Nordafrika och Mellanöstern och är på väg
att bilda en gemensam federation – Kalifatet.

Svensken Axel Hägerstedt är operatör vid EU:s strategiska underrättelsetjänst. En gränskonflikt, oroligheter i nedgångna förorter och
terrordåd eskalerar till en säkerhetspolitisk kris. Det allt våldsammare förloppet tar honom till det krigshärjade Nigeria, hans forna hemland
Sverige och ett Spanien på gränsen till sammanbrott. Ställd inför en hänsynslös motståndare tvingas Axel att agera själv i denna kraftmätning
med epicentrum i Bryssel.

– Behöver vi verkligen ta till vampyrer, zombies och seriemördare för att det ska bli skrämmande? frågar sig Alexander Koistinen och fortsätter:

– Min ambition blev att skriva en bok som inte väjer för kontroversiella frågeställningar och som ligger närmare verkligheten än dikten. Göra
mitt första bidrag till den ständigt pågående debatten kring säkerhetspolitik, försvar och Europas framtid.

Utkommer 15 november.



Läs mer: https://www.hoi.se/alexander-koistinen 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 40 23susanne@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.


