
Att hyra en familj – vägen till (o)lycka i skruvad feelgood-roman

Saknar du familj? Hyr en!

Det är i alla fall lösningen för Gustav, 83, som alltid har prioriterat karriären framför att skaffa barn. När han hamnar på
ett lyxigt äldreboende bestämmer han sig för att hyra den perfekta familjen – men i stället får han en
evighetsstuderande loser till son, en ensamstående mamma till svärdotter och två diagnosspäckade ungar till
barnbarn.

Mannen som hyrde en familj är en tragikomisk feelgood av debutanten Susanne Brijker, som skruvat till sina egna
erfarenheter från äldreboende. 

 

– Det sägs att om man inte vill dö ensam ska man skaffa sig familj. I mitt arbete som palliativ sjuksköterska möter jag många
döende patienter och ser att det inte alls behöver stämma. Det är många som har både barn och barnbarn, men ingen som vill
sitta hos dem på dödsbädden, berättar Susanne Brijker.

Ur de här tankarna föddes idén om den grinige gubben Gustav som bestämmer sig för att hyra en familj. Men det går inte riktigt
som han tänkt sig. I stället för en perfekt familj, som vore passande för en man med hög position, får Gustav den
evighetsstuderande losern Kristoffer och en ensamstående mamma med två diagnosspäckade barn till familj. Dessutom visar det
sig att Gustavs nya ”svärdotter” har en hopplös ex-make som hotar att förstöra för den nya familjen.

I boken har Susanne Brijker använt sig av många av sina egna erfarenheter från sitt arbete inom hemtjänsten och på äldreboende.
I dag bor Susanne, som är född 1969 i Finspång, i Järfälla utanför Stockholm där hon arbetar som nattsjuksköterska och
teamledare. Susanne har bland annat studerat biomedicinsk vetenskap på universitetet i Leiden och pratar flytande nederländska.
Hon har även utbildat sig till sjuksköterska på Röda Korsets högskola och forskat kring bland annat tumörbiologi vid Karolinska
institutet, samt gästforskat några månader vid Princeton University i USA.  

Susanne Brijker har använt en stor dos humor när hon skapat berättelsen om Gustav i samma anda som En man som heter Ove
och Kaffe med rån.

– Jag underhåller i första hand men försöker strö några korn av allvar som människor har möjlighet att fånga i farten om de är
öppna för det, säger hon.



Författaren hänvisar till forskning som visar att framför allt äldre män ångrar att de låtit så mycket fokus ligga på arbete och karriär
genom livet, och därigenom gått miste om att utveckla nära band till sin partner och sina barn.

– I Mannen som hyrde en familj vill jag belysa detta, men också visa att det finns en möjlighet att ändra sitt liv och sitt sätt att vara,
även långt upp i livet.

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.


