
Mötet mellan fantasi och verklighet blir en väg ut i Cecilia Johanssons debutroman

Cecilia Johansson saknade äventyr och fantasi i sitt eget liv. Det var då som skolsköterskan från Bjuv i Skåne
bestämde sig för att skriva en bok som förenar fantasy och realism. Nu kommer hennes debutroman Den vilsna
världen.

 

– Jag gillar friheten att skriva med inslag av fantasy, när vad som helst kan hända utan att det egentligen blir konstigt, säger Cecilia
Johansson.

Hennes roman Den vilsna världen handlar om sjuttonåriga Sofia, som lever i ett kaos av känslor, förluster och utmaningar. Hennes
pappa har varit försvunnen i ett år, och när familjens hus brinner blir det för mycket för Sofia. För att få lite lugn i sitt liv flyttar hon in
hos sin bästa vän.

Men ödet vill annorlunda. Hon kastas in i oförklarliga händelser som hon tvingas försöka förstå. När även hennes lillasyster Agnes
försvinner spårlöst måste Sofia sluta att kämpa emot och ge sig ut på ett räddningsuppdrag som leder till en värld bortom vår. Där
träffar hon skepnadsskiftare, sjöfolk, najader, en vis trädkvinna och andra oväntade karaktärer som både hjälper och förgör.

Huvudpersonen Sofia kämpar med sina egna familjeproblem, samtidigt som hon måste lära sig hantera både andevärlden och
utmaningarna i en parallell värld som hotas av yttre krafter.

– Underliggande handlar det om en inre känslomässig resa och i grund och botten om att ta hand om varandra, säger Cecilia som
tycker att Sofia är en tjej som vågar ta vara på sig själv och gå sin egen väg, men som även är ödmjuk och modig nog att inse sina
brister och göra något åt dem.

En stor del av handlingen utspelar sig på en ö, något hon hittade inspiration till i verkligheten – närmare bestämt på Ivö, Skånes
största ö. – Jag ville förlägga en stor del av handlingen i boken på en lite avskärmad men ändå tillgänglig plats, en ö, och
upptäckte Ivö. Jag hittade intressanta historier och sägner om platsen i kopior från en gammal bygdetidning och blev ytterligare
inspirerad när jag besökte ön och kände av den härliga atmosfären, berättar hon.

 



 

Cecilia Johansson föddes 1977 i Helsingborg och bor idag strax utanför, närmare bestämt i Bjuv där hon också växte upp. Hon är
utbildad distriktssköterska och har arbetat inom både akutsjukvård och hälsovård, däribland på ett sjukhus i Saudiarabien. Idag
jobbar hon som skolsköterska.
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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.


