
Fantasyboken som får läsaren att höra musik
– Jag vill att läsarna liksom ska sjunga i huvudet när de läser boken.

Det säger författaren Ann Lindh Klang, som har skrivit något så ovanligt som en musikalisk fantasyroman för ungdomar. I
Eufonia – Glasrösten får läsarna känna lika mycket som de får tänka när de leds in i en fantasivärld med flera dimensioner.

 

Idén till boken fick Ann Lindh Klang redan för tjugo år sedan när hon studerade i Lund och jobbade som pianolärare på kvällarna. I dag bor
Ann Lindh Klang, som är född 1977 i Kalmar, i Viken utanför Helsingborg och driver en reklambyrå. Och äntligen har hon skridit till verket med
sin gamla historia. 

– Glasrösten är en känslofylld ungdomsbok som skildrar hur musiken ser ut som en hänförande, färgsprakande fantasivärld fylld med
annorlunda varelser, berättar Ann Lindh Klang.

Boken handlar om Aida Vivaldini som är en helt vanlig tonåring, förutom att hon är blind på ett öga. Den mystiska pianoläraren Felicia hävdar
att det är en gåva hon har fått, att Aida kan se andra saker med sitt blinda öga. 

En ruggig dag i december sveper en kall vind genom rummet och klassens Lucia tappar rösten. När elevernas röster försvinner en efter en
tror man att ett halsvirus börjat sprida sig lagom till julkonserten. Aida märker att Felicia försöker berätta någonting för henne, men
pianolärarens röst försvinner och nästa dag är hela hon försvunnen.

Aida söker efter svar i Felicias gamla hus när ett notpapper plötsligt väcks till liv. En G-klav leder Aida in genom Capo, porten till musiklandet
Eufonia. Där inne sprakar plötsligt hela världen av färg och musik. Men landet Eufonia är ständigt hotat av Kakafonierna, vilka är skräniga
kråkfåglar som vill förgöra musiken.

– Alla platser, varelser och karaktärer är döpta efter musikteoretiska begrepp. Det är för att jag vill passa på att väcka nyfikenhet kring noter.
Jag tänkte trollbinda dem med ett spännande öde och smyga in lite musikteori utan att de märker det, säger Ann Lindh Klang.

Eufonia – Glasrösten är en spännande och känslofylld ungdomsbok med både kärlek och sorg som tema. Visionen med boken är att sprida
kunskap, beröra och låta alla känslor vara välkomna.

– Jag tror att ungdomar i dag, mer än någonsin, måste hitta styrkan inuti sig själva. Det är en dömande värld de växer upp i, fylld med filter,
jämförelser och krav. Då måste man hitta sin ventil, sin bubbla där man kan proppa in hörlurarna eller ta fram sin gitarr och fly in i musikens
öppna, kärleksfulla värld, säger Ann Lindh Klang och avslutar: 

– I musikens värld är alla känslor tillåtna. Och visst är det väl ändå så att den inre resan är så mycket mäktigare än den yttre?
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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.


