Sexuella övergrepp
och hämnd i ny thriller

Med ett egensinnigt språk och med utpräglad fingertoppskänsla
för dramatik i såväl det lilla som det stora låter författaren Urban
Johansson oss följa med när Fiona bestämmer sig för att hämnas.
Åratal av övergrepp och många främmande mäns kroppar har satt
djupa spår i hennes själ.
Med fötterna tydligt förankrade i vår verklighet 2018 och med
en stark känsla för unga kvinnors ständiga utsatthet tecknar Urban
Johansson ett gripande porträtt av Fiona. Hon är en av alla dem
som utsatts för grova sexuella övergrepp och samhällets nonchalans. Hon kräver upprättelse. Inte bara för sin egen del, utan även
för andra unga utsatta.
I kontrast till sin brutala verklighet finner Fiona en tillflyktsort
i böckernas och konstens värld. Där ställer ingen krav på henne.
Tvärtom serveras hon allt det vackra och sköna som finns. Livets
komplexitet blir uppenbar för henne.
Det här är baksidestexten på thrillern Jag är Fiona som dödar:

Fiona är arton när hennes inre väggar spricker och tjäran rinner
ut. Alltför många ofrivilliga möten har nått sin kulmen. År efter
år, svin efter svin – det måste få ett slut. De som tagit hennes själ
medan de roat sig med hennes kropp måste betala priset. Det
högsta priset.
Samtidigt lockar ett annat liv. Det hela och rena livet där kärleken till litteraturen, konsten och musiken
sakta läker ständigt blödande sår genom det vackra som mästarna förmedlar bortom tid och rum.
Frustration och ångest blir förödande i kombination med vrede och handlingskraft.
Hon blir Fiona som dödar.
Urban Johansson bor i Åmynnet utanför Örnsköldsvik och Jag är Fiona som dödar är
hans femte bok. Precis som bokens karaktär Fiona erkänner han gärna sitt totala beroende av genomtänkta meningar och välproducerad musik. Och konstböcker, som av princip
aldrig kan bli för stora.
Läs mer: www.urban-johansson.com
Kontakt till författaren: 070-184 01 34
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