
Fantasyberättelse om att växa upp och ta kontroll över sitt eget liv

Svalas öde är bestämt: att föda barn och sedan ge sig ut i kriget.

Men kan hon lära sig att bemästra krafter för att undfly sitt öde? Och rent av stoppa kriget som rasat i Shabala så
länge någon kan minnas? 

Enigma: Fågeln är den första delen i spännande fantasytrilogi om att växa upp, sätta gränser och bestämma själv av
24-åriga debutanten Isabelle Törnqvist. 

 

 

Fågeln är en karaktärsdriven fantasyberättelse om flickan Svala som lever i landet Shabala, där kriget har rasat så länge någon
kan minnas. Trots att Svala lever långt bort från kriget och dess fasor präglas hela hennes tillvaro av det. Det finns bara två syften
med hennes liv: hon ska föda barn och sedan ta värvning i armén.

Klasskamraterna kallar Svala för demon eftersom hon är vild och bråkar med alla. En dag möter hon ett underligt, fågelliknande
väsen i skogen. Fågeln berättar historier om en förlorad värld och hjälper Svala att utveckla mystiska krafter.

Det dröjer inte länge förrän Svala blir indragen i en maktkamp som ligger utom hennes kontroll. Kan hennes nya krafter hjälpa
henne att undfly sitt öde och kanske till och med sätta stopp för kriget?

– Under en period funderade jag mycket på vad det innebar att vara en dålig person, berättar Isabelle Törnqvist.

– Med Svalas berättelse ville jag utforska detta. Kanske är det så att människor ofta inte är rakt igenom onda, utan att det är
vanliga människor som begår onda handlingar. Kan det då också vara så, att jag löper risk att göra något elakt? 

Isabelle Törnqvist är född 1994 och kommer från Göteborg. Lusten att skapa och lösa problem fick henne att söka en utbildning
inom Software Engineering & Management vid Göteborgs universitet. Utbildningen är nyligen avslutad och Isabelle ser fram emot
att kunna jobba med mjukvaruutveckling de närmaste åren innan hon fortsätter med masterutbildningen.  

Hennes debutroman Fågeln är första delen i Enigmatrilogin där läsaren får fördjupa sig i en värld rik på historia, mytologi och
magi.

– Vill man kommentera sitt eget samhälle underlättar det att kunna ta ett steg bort från det och i stället argumentera utifrån en fiktiv
plats. Jag använder mig av huvudkaraktären Svala som ett kärl för att utforska ett tema, säger Isabelle.

En fråga Isabelle ställde sig under skrivandet var hur kultur influerar moral.



– Det är intressant att få utforska människors etiska resonemang genom att ge dem olika typer av fiktiv kulturell bakgrund. I en
kultur där en krigsgud dyrkas och alla föräldralösa förväntas bli soldater, hur kommer det sig att man ändå bestraffar en flicka som
slåss med sina klasskamrater?

Utkommer 21 augusti.

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.


