
Vinteridyllen går i kras i mysdeckare från Värmland

Ett kuvert som är fullstoppat med pengar. En man som hittas mördad i skidliften. En vinteridyll som går i kras i den lilla
värmländska skidorten.

Karina Johansson är tillbaka med en ny gåtfull mysdeckare från Sunne, Pengabrevet, sedan skrivandet har hjälpt
henne att tampas med sin sjukdom.

 

– Jag tycker själv om att åka skidor och tillbringar en del tid vid Ski Sunne, berättar Karina.

– När jag väl började fantisera, såg jag för mitt inre en äldre man sitta i skidliften, ihjälslagen. Och då dök många frågetecken upp.
Vem är mannen? Vem har mördat honom och varför? När jag hade kommit så långt i tankarna, var jag tvungen att börja skriva för
att ta reda på resten. 

Ja, Sunne är en plats som ligger Karina Johansson varmt om hjärtat. Det var här hon föddes 1969 och det är oftast här hennes
böcker utspelar sig. Redan som sexåring fick hon en av sina berättelser publicerad i lokaltidningen Fryksdalsbygden. Och även i
dag skriver hon för tidningen, numera som journalist.

Sommaren 2006 blev Karina diagnosticerad med Addisons sjukdom som bland annat innebär att binjurarna inte längre
producerar stresshormoner.

– Efter sjukhusvistelsen blev jag sjukskriven några veckor och under den tiden började jag skriva, berättar Karina.

– Nästan omgående anmälde jag mig till en kurs i att skriva noveller. Jag sålde till några veckotidningar och gick sedan en
distanskurs i att skriva bok. Och sedan dess har jag varit fast! Det var tufft att inse att jag kommer att dö om jag slutar med
medicinerna, och skrivandet hjälpte mig i sorgearbetet. Så inget ont som inte har något gott med sig!

Karina fann snart att mysdeckare var hennes genre och skrivandet resulterade i böckerna Bara en pärla (2010), Utan egen
vinning (2012), Ett felsteg eller två (2015) och Resan tillbaka (2017).



vinning (2012), Ett felsteg eller två (2015) och Resan tillbaka (2017).

Pengabrevet utspelar sig i de värmländska skogarna, där det blåser förändringens vindar. Ett projekt som ska utveckla
skidanläggningen Ski Sunne läggs ner samtidigt som en ny vd anställs efter att den tidigare plötsligt sagt upp sig. Instruktören
Anneli har haft en tuff tid på jobbet.

När Annelis farbror Ville en dag hittas mördad i skidliften står polisen som handfallen. Visserligen var Ville en speciell person, men
vem skulle vilja se honom död? Har hans död något att göra med det välfyllda pengabrevet som hon såg i hans stuga? Och vart
leder nyckeln som hon får från hans advokat?

Pengabrevet är en mysdeckare med ingredienser som mord, spänning, kärlek och en gnutta humor. 

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.


