
Generalsekreteraren skriver om konsumentaktivism i sin nya
deckare
Frågor kring konsumtion, hållbarhet och djurhantering engagerar som aldrig förr. Men hur långt är människor beredda
att gå i sitt engagemang?

Den kände aktivisten Alf Neidor har enligt vissa passerat den gränsen för länge sedan. Men vem av hans motståndare
ligger bakom hans plötsliga försvinnande?  

Nu kommer Jan Bertofts andra kriminalroman, Lögnens höga pris, som kretsar kring författarens eget
expertområde: konsumentaktivism.

 

– Alf Neidor har en liknande position som min egen, konstaterar Jan Bertoft som till vardags är generalsekreterare på
organisationen Sveriges Konsumenter.

– Handlingen och aktionerna som görs från KonsumentMaktNu är inspirerade av vad vi och andra ideella organisationer gör, även
om jag har använt fiktionens möjlighet att skruva till verkligheten.

Aktivisten Alf Neidor och den ideella organisationen KonsumentMaktNu avslöjar fusk och blufföretag, kampanjar, provocerar och
drar igång bojkotter. Alf är en dynamisk man som gärna framträder i media och är engagerad i kampen mot allt från
pillerbedrägerier till djurplågeri.

En dag är han försvunnen och kriminalinspektör Vanja Ek är redo att ta sig an hans fall efter en längre tids sjukskrivning. När hon
kartlägger Alfs liv tyder allt mer på att han inte försvunnit frivilligt. Spåren pekar i flera riktningar: mot hans många kvinnoaffärer,
hans förflutna och mot de stora företag som han gjort till fiender under sitt arbete med KonsumentMaktNu.

Lögnens höga pris är andra delen i serien med polisen Vanja Ek efter pusseldeckaren Minnets slutna rum, som Jan Bertoft
skrev tillsammans med den framlidne filmproducenten Håkan Tängnander. Författarna gjorde en grundlig research och träffade
flera poliser, bland annat en insatsstyrka, förhörsledare och en vapenexpert – allt för att skapa en trovärdig karaktär i
kriminalinspektören Vanja Ek som samtidigt jagas av sitt eget mörka förflutna.



Även om Jan Bertoft är relativt ny som författare har han skrivit i hela sitt yrkesliv, först som journalist på bland annat GT och Råd &
Rön, och senare som kommunikatör, debattör och försvarare av konsumenternas rättigheter.

– Det som berör och drabbar oss som konsumenter är ett oerhört spännande och oupptäckt område för kriminalromaner, som jag
gärna fortsätter att använda i mitt skrivande, säger Jan Bertoft. 

Jan Bertoft växte upp i Västerås och har senare bott i såväl Bagdad som Göteborg. Numera är han tillbaka i Stockholm där han
föddes för 62 år sedan.

Utkommer 21 september.

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.


