Tre böcker på tre år - Kristin släpper ännu en uppföljare
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Författaren Kristin Fägerskjöld utanför Solberga har
släppt sin tredje roman. Svarta vingar heter boken
som kommer att presenteras under ett releaseparty i
Nässjö bokhandel den nionde mars.
Kristin Fägerskjöld har jobbat hårt sedan hon
debuterade med sin första roman år 2020. Nu har den
tredje fristående boken släppts om 40-talet i Sverige.
Ett par karaktärer återkommer från de två tidigare
romanerna.
- Just nu känner jag mig fortfarande lite trött. Det har
ju varit ganska intensivt. Jag har liksom jobbat på en
ny bok när jag har redigerat den som ska komma ut,
säger Kristin Fägerskjöld.
Det var så mycket som Kristin ville ha med i första
boken så hon bestämde sig för att skriva separata
historier med viss del av materialet.
Den senaste romanen, Svarta vingar, släpptes i januari
och handlar om ett gäng lottor i Strängnäs. Två av dem
blir oväntat vänner och ungefär samtidigt börjar det
hända konstiga saker. Den utspelar sig runt år 1940 i
Sverige där det just då råder en misstänksamhet mot
främmande länder och en känsla av att var och en ska
sköta sitt.
- Det är väl det som jag har spunnit vidare på, säger
Kristin.
Även en biografi om den misstänkte spionen Jane
Horney fick ligga till grund för den nya romanen och
temat spioner som dyker upp.
- Jag började fundera på hur det skulle se ut om det
fanns kvinnliga spioner och det var lite så jag skapade
spionen i min roman.
- Det är en kvinna som samlar in information utan att
någon misstänker henne.

Efter den senaste skapelsen så blir det inga fler böcker
om 40-talet på ett tag enligt Kristin. Men en ny bok,
som hon beskriver som något helt annat, kommer ut
redan nästa år
- Det är en annan tid och det är faktiskt en sann
historia om en person i min mans släkt, säger hon.
Hon har även börjat skissa på en femte bok.
Inspirationen verkar aldrig ta slut, och Kristin skriver på
kvällar, nätter, helger och morgnar när hon inte är på
jobbet som ekonom.
- Om någon sa till mig att jag inte fick skriva mer nu så
tror jag nästan inte att jag skulle klara av att vara utan
det. Det blir nästan lite som ett gift, säger hon.
Nästa artikel under annonsen
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Nu har den tredje fristående boken släppts med ett par
karaktärer som återkommer från de två tidigare
romanerna.
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"Visst vore det en dröm att kunna leva på
författarskapet men jag vet inte hur många böcker jag
skulle behöva skriva då. Säkert flera stycken varje år,"
säger Kristin Fägerskjöld.
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