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Karin Alfredsson följer upp förra höstens succé Skrik tyst så inte
grannarna hör (nominerad till Årets bok 2018) med en

relationsroman om två kvinnor i Västerbottens inland, i mitten på
förra seklet. Om hur det var och är att tvingas bryta mot normen för

att vara sann mot sig själv.

Vi har försökt med fri uppfostran. Försökt med sådant som jag har
hört att fröken tror på.

Det är sant. Vajlett tror inte på aga. Hon tror inte heller på att följa
bibelorden lika slaviskt som barnen i Granträskåsen är vana vid. Hon
vet att det finns föräldrar som tycker att ungarnas nya skolfröken är
alltför slapphänt och inte gudfruktig nog. Men hon står på sig, vänjer
sig nog vid hur sladdret går. Hon är inte den enda det pratas om.

Nej, bytelegrafen går även om andra. Till exempel om den nya
postfröken och hennes hår. Rut är den enda kvinnan i byn som är

kortklippt, kanske för att hon inte är rädd för Guds straff. När Vajlett
hör vad barnens mödrar sagt om postfröken är hon tacksam att hon

stått emot frestelsen att själv ta fram saxen.



Ändå har de inte hört allt. Ingen mer än Vajlett och Rut har en aning
om känslorna som växer så starkt mellan dem, Gud förbjude ...

Karin Alfredsson är en av vår tids största kvinnorättsförfattare. Hon
har varit verksam som journalist i drygt 40 år, bland annat på

Aftonbladet och SVT. Hon bokdebuterade 1979 med Den man älskar
agar man?, den första debattboken i Sverige om mäns våld mot

kvinnor. 2006 fick hon Svenska deckarakademins debutantpris för 80
grader från Varmvattnet. Karin är flitigt anlitad moderator och

politisk utfrågare. Hösten 2017 gjorde hon comeback efter sex års
paus från det skönlitterära skrivandet, med romanen Skrik tyst så inte

grannarna hör, nominerad till Årets bok 2018.

"Deckarförfattaren Karin Alfredsson har i sina senaste böcker skrivit
begåvade relationsromaner."

Lotta Olsson, DN

"Karin Alfredssons kunnande och berättartalang övertygar."

BTJ om Skrik tyst så inte grannarna hör

"Trovärdigt om förtryck, våld och okuvligt systerskap! Skrämmande
och skickligt berättas hur tumskruvarna obönhörligt dras åt i

destruktiva relationer."

Årets bok-juryn om Skrik tyst så inte grannarna hör
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