
Tv-aktuella deckarstjärnan Giles Blunt väljer Hoi Förlag
Den kanadensiska deckarförfattaren Giles Blunt väljer Hoi Förlag som sitt nordiska förlag medan hans tv-aktuella romanserie
når en allt större publik.

Hans senaste kriminalroman om den populäre polisen John Cardinal släpps i svenskt original på Hoi Förlag nästa år, men redan
under det närmaste året lanserar förlaget de fem första böckerna i serien som pocket, ljudböcker och e-böcker.

 

– Vi är oerhört glada att Giles Blunt ger oss detta förtroende. Som ett modernt förlag med en egen författartillvänd affärsmodell och uttalade
internationella ambitioner är det här precis den typen av författare som vi vill arbeta med, säger Lars Rambe, vd för Hoi Förlag, om
satsningen.

Giles Blunt är en av stjärnorna på den internationella deckarhimlen sedan han fick sitt stora genombrott med romanen Fruset offer (2000), för
vilken han belönades med det hedervärda priset The Silver Dagger av Crime Writers Association. Den kanadensiske författaren, född 1952
och numera bosatt i New York, har vid sidan av böckerna skrivit manus till flera populära tv-serier, bland andra Law & Order (på svenska: I
lagens namn).

Hans fem kriminalhistorier har i Sverige tidigare getts ut av Albert Bonniers Förlag, och är nu aktuella igen genom tv-serien Cardinal som finns
att streama på C More. En sjätte bok som inte tidigare har släppts i Sverige ingår som en av historierna i tv-serien, och är också den som Hoi
Förlag planerar att lansera lagom till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg nästa år.

Giles Blunts böcker handlar om kriminalpolisen Tom Cardinal som tjänstgör i den lilla staden Algonquin Bay i södra Kanada. Här utreder han
mystiska mordfall samtidigt som han kämpar med sitt eget privatliv.

Hoi Förlags satsning på Giles Blunts böcker har möjliggjorts genom ett stort avtal med en amerikansk agent, som också resulterat i ytterligare
samarbete. I oktober släpps den australiensisk-franska författaren Victoria Brownlees charmiga roman Paris. Kärlek. Ost. tack vare ett avtal
med samma agent.

– Internationell feel good när det är som bäst. Vi hoppas få vara med och göra Victoria till en stjärna också i Sverige, säger Lars Rambe som
räknar med att stallet av välkända utländska författare kommer att fortsätta växa på förlaget de kommande åren.
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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.


