2018-03-27 11:18 CEST

Uppföljaren överträffar debuten
Den 22 maj kommer Lovisa Wistrands andra bok i Alvblodstrilogin ut på Whip
Media.
Första boken i serien – Drakviskaren – fick ett väldigt positivt mottagande
och Lovisa fickberöm inte bara för sitt fantastiska språk utan även för hur väl
hon lyckats med världsbyggandet och karaktärerna. ”Sveriges bästa fantasy”
kallades den bland annat. Uppföljaren – Demonviskaren – överträffar
debuten, säger flera som redan har läst den.
I den här boken får läsaren följa Iszaelda när hon tillsammans med
Acranta ger sig in i dödsvärlden Saxx för att leta reda på Akares. Det var tänkt

som ett snabbt och enkelt uppdrag men snart finner de sig omgivna av fler
problem och faror än de någonsin hade kunnat föreställa sig.
– Med Demonviskaren ville jag ge läsaren flera karaktärers perspektiv,
berättar Lovisa Wistrand. Det är inte bara en uppföljare, det är en utveckling
av världen och karaktärerna i den. På många sätt är det den svåraste boken
jag hittills har skrivit. Den är djupare. Mörkare. Mer står på spel. Och alla
kommer inte att överleva.
– Som förläggare blir man väldigt glad och stolt när man får klart för sig att
uppföljaren till en så kritikerrosad bok som Drakviskaren, inte bara kommer
att hålla måttet utan faktiskt bli bättre än sin föregångare, berättar Anders
Nyman, förlagschef på Whip Media. Redan när lektören hade lämnat sitt
omdöme insåg vi att Lovisa faktiskt överträffat sig själv, vilket vi inte trodde
skulle vara möjligt med tanke på den höga kvaliteten som Drakviskaren höll.
Även denna gång är det Viktor Kvant som illustrerat omslaget och Caroline
Grimwalker som varit redaktör.
Den tredje och avslutande delen av Alvblodstrilogin är planerad till hösten
2019.

Från baksidan:
Svek. Lögner. Olycklig kärlek. Och en uråldrig ritual som kräver blod och
offer.
Iszaelda måste återuppväcka Akares. Tillsammans med Acranta ger hon sig in
i dödsvärlden Saxx för att finna honom. Ett kvickt uppdrag blir en härva av
missförstånd och faror; tillfångatagna av dödsguden Maevux måste de göra
allt för att överleva. En arkaisk ceremoni, demoner, en jakt på sanning och ett
hav av blod. Var är Akares?
Keelan vet att förhållanden mellan alv och drake är lika med dödsstraff. Ändå
blir han förälskad i någon han aldrig borde ha tittat åt. Känslorna leder
honom till våghalsiga beslut – till häxor, lögner och de mystiska dimmorna i
Eytherthlarn. Snart finner han sig fångad under en fruktansvärd förbannelse.

Vad gör man när allt känns som mörkast? När ens egen kropp börjar
förändras och ens blotta närvaro är en fara för andra? Och när man gjort
något så hemskt, att ingen någonsin får veta …
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Recensionsex
Recensionsexemplar kan beställas på whipmedia.se/recensioner. Ange alltid
var en eventuell recension kommer att publiceras.
Vi skickar endast i undantagsfall ut recensionsex till andra än etablerade
medier och större bloggare/influensers.

”Vi har en dröm att förändra bokbranschen. Vi tror att det behövs ett förlag som
inte anpassar sig till en konservativ marknad utan vågar utmana cementerade
system. Vi tror på kortare ledtider, större flexibilitet och en ärligare relation med
våra författare.”
Whip Media är ett förlag som utöver egen utgivning även erbjuder grafisk
produktion med inriktning på bokbranschen.
Man ger främst ut barnböcker och dokumentärbiografier under det egna
namnet, men har en betydande hybridutgivning där genre skiftar från kund
till kund.
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