
Spänningsroman utforskar människans goda och onda sidor
Vem är egentligen god och vem är ond?

Svaret på frågan är att människor är både och – i alla fall om man får tro debuterande författaren Pia Kask, vars
spänningsroman Bestraffaren befolkas av dubbelbottnade karaktärer som må göra hemska saker, men samtidigt anser sig
handla rätt.

Inte minst gäller det Bestraffaren själv. Men vem är personen som tycks ha väntat i tjugo år på att ta ut sin hämnd?

 

– Ingen är allt igenom god eller ond. Vad gör att den ena sidan tar över hos en person men inte hos en annan?

Det var frågeställningen som satte igång fantasin hos Pia Kask, som till vardags bor i Kalmar och arbetar som medicinsk sekreterare. Efter att
först ha laborerat med både skräck och deckare slutade hennes upptäcksfärd i en filmiskt berättad, mörk och samtidigt underhållande
spänningshistoria som utspelar sig i den fiktiva staden Wästholm.

Boken handlar om civilutredaren Hannah Fors som hjälper polisen Henrietta Rollins att utreda grova brott i Wästholm, en kuststad i ekonomisk
nedförsbacke. När två tonåringar hittas mördade verkar offren först slumpmässigt valda. Men när ytterligare en flicka försvinner och hittas
svårt skadad står det klart för Hannah och Henrietta att de har med en seriemördare att göra.

Alla offren har blivit strypta med ett läderbälte. Hannah upptäcker snart en annan koppling mellan offren: deras fäder gick i samma
högstadieskola i mitten av 90-talet och gjorde sig skyldiga till ett fruktansvärt brott. Är mördaren någon som väntat i tjugo år på att ta ut sin
hämnd?

Samtidigt konfronteras Hannah med sitt eget förflutna och de hemligheter som hon till varje pris måste dölja för Henrietta.

Bestraffaren är första delen i en serie om Hannah Fors. Det är en mörk och underhållande berättelse, där flera av karaktärerna kan sägas
vara något av samhällets olycksbarn.

– Andra markörer är den dubbelbottnade hjältinnan där godheten bara är en tunn fernissa över en latent våldsbenägenhet, den
alkoholiserade och i motvind kämpande polisen, de skruvade bikaraktärerna och den svarta humorn, säger Pia Kask som hämtar inspiration
från några av noirens stora namn – Joseph Wambaugh, Ed McBain och Andrew Vachss.



Böcker av alla slag har alltid varit en stor del av livet för Pia Kask, som är född 1963 i Kalmar. Det skulle dock dröja ända tills nu innan allting
föll på plats inför debutromanen, inte minst tankarna kring karaktärerna Hannah Fors och Henrietta Rollins. 

– Jag älskar verkligen detta, att de gestalter som dyker upp och klamrar sig fast i huvudet är så spännande att utforska, och de upphör aldrig
att förvåna mig, som om de är autonoma varelser med egna tankar, planer och värderingar, berättar Pia Kask.

Även om karaktärerna lever sina egna liv finns de som tur är inte i verkligheten …

– Nej, det alltför verklighetstrogna är inget jag strävar efter, säger författaren.

– Jag vill att läsaren ska finna mina böcker underhållande i första hand, och varje scen väcka någon slags känsla av att både roa och oroa.
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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.


