
Förbjuden kärlek och #metoo möts i uppföljaren till OBS: Flirt

Isabel lever livets glada dagar med stundande bröllop och en utvecklande skrivarkurs.

Men så dras hon till den äldre Per på skrivarkursen. Snart hittar de två ett gemensamt projekt: att avslöja
kursledaren som erbjuder sina elever en chans till framgång – om de bara "bjuder till" …

OBS: Synd är den fristående och efterlängtade uppföljaren till feelgood-romanen OBS: Flirt av Lovisa Wistrand.

 

Trots sina unga år har Lovisa Wistrand, som är född 1991 i Vallentuna, hunnit med att skriva sex böcker. Hon är utbildad grafisk
designer men arbetar nu som författare på heltid. I dag bor hon i Uppsala med sin man och son.  

– Jag har otroligt många berättelser i mig som måste komma ut. Och jag har ett behov av att dela med mig av dem till andra,
berättar Lovisa Wistrand. 

I OBS: Flirt, som släpptes i september 2018, fick läsaren stifta bekantskap med den ambitiösa och målinriktade Isabel som bor i
Stockholm. I OBS: Synd har det blivit dags för Isabels bröllop, men hon dras fortfarande till den äldre Per som hon träffat genom
en skrivarkurs.  

– Isabel är ambitiös, fokuserad och målinriktad, med höga krav på sig själv och sin omgivning, berättar Lovisa.

– Samtidigt velar hon mycket och måste lära sig att våga.

Genom sina chattsamtal hittar Isabel och Per snart ett gemensamt projekt: de vill båda avslöja den kände författaren Edward Örn,
som är Isabels mentor och som håller i skrivkursen. Vid sidan om leder han en förening för sina mest talangfulla elever, där de får
chansen att ta en alternativ väg till framgång. En väg där man måste ”bjuda till” …

OBS-serien är en duologi med en mix av allvar, humor, kärlek och en betraktelse av sociala mediernas baksida. Det är också en
brännande aktuell samtidsskildring av de destruktiva strukturer som har kommit upp till ytan i samband med #metoo-rörelsen.



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.


