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Christina är född i
Värmland men bor numera
i Fristad, Västra Götaland,
tillsammans med sin man,
två barn och en galen
Chinese Crested. Den 11
maj debuterar hon som
författare med boken
Hemligheter små.
Debuten firar hon med en
releasefest den 13 maj
klockan 14.00 i Kyrkans hus
i Fristad. Releasefesten är
öppen för alla och anmälan
görs via mejl eller på
Facebooksidan.

SVENSK ROMANCE PÅ FRAMFART
Romance genren i Sverige har länge varit ganska osynlig och
dominerats av engelskspråkiga böcker eller översatta
engelskspråkiga böcker, men det senaste året har intresset
för svensk romance exploderat och en handfull svenska
författare har hittills blivit publicerade. Värmlandsfödda
Christina Schiller gör dem nu sällskap när hon debuterar den
11 maj med en småstads romance via förlaget Harper Collins
Nordic.
Christina är systemvetaren som sadlade om till sömmerska och nu
mer även författare. Hon är ett inbitet romance fan som brinner för
genren och efter att ha läst romance böcker i flera år tog hon till slut
steget och skrev en egen. Den bok hon själv skulle vilja läsa. Resultatet
blev hennes debutbok Hemligheter små. En småstads romance som
utspelar sig i det fiktiva värmländska samhället Forsberga. Hemligheter
små är en varm berättelse om förlust, förlåtelse och förälskelse.
Med sin debutbok hoppas hon kunna bjuda läsarna på ett avbrott från
vardagen. Chansen att krypa upp i soffan med en filt och försvinna in i
en värld där man vet, innan man börjar läsa, att allt kommer att sluta
väl. Som Christina själv säger: ”Med tanke på hur världen ser ut idag,
där vi bombarderas av bilder och nyheter om alla hemskheter som
händer runtomkring oss, så behövs böcker som fokusera på det ljusa i
livet precis som romance genren gör och jag tror att det är en av
anledningarna till att människor runt hela världen älskar dessa böcker.”
I Sverige är genren fortfarande ganska liten om man jämför med övriga
världen men den är på stark frammarsch och allt fler svenska
romanceförfattare blir publicerade. Något som Christina välkomnar.
”Det är jätteroligt att fler förlag börjar få upp ögonen för romance och
vågar satsa på genren. Det ska bli riktigt spännande att följa
utvecklingen de kommande åren”, säger hon. Själv har hon fullt fokus
på att sprida ordet om denna fantastiska genre – och sin egen bok –
och hoppas att fler ska släppa de förutfattade meningarna som finns
om genren och våga sig på att läsa en romance bok. ”Genren har
kommit så långt sedan de böcker som de flesta antagligen tänker på
när man säger ordet romance, du vet de där med en barbröstad Fabio
på omslagen som ens mamma eller mormor/farmor gömde längst bak i
bokhyllan”, säger Christina och fortsätter sedan, ”Romance genren har
verkligen hängt med i utvecklingen och på vissa punkter även kommit
ännu längre än samhället vi lever i. En mer inkluderande och
feministisk genre går nog inte att hitta, men som i alla genrer finns det
både bra och mindre bra böcker. Men jag kan med nästan hundra

procent säkerhet säga att det finns något där ute i romance sfären som
kommer falla dig i smaken bara du vågar prova.”
Christina själv älskar att läsa historisk, nutida och paranormal romance
och även om hennes första bok, Hemligheter små, är en nutida
romance så är hon inte helt främmande för att så småningom skriva
även historisk och paranormal romance. ”Men först ska jag skriva klart
del två och tre i serien om Forsberga, sen får vi se vad som händer”,
säger hon.
En sak som hon dock är helt säker på är att hon kommer fortsätta
skriva romance så länge som idéer till nya böcker finns där.

Tiden har stått stilla i den
värmländska småstaden
Forsberga. Men för Alexandra
är ingenting sig likt.
För tio år sedan lämnade Alexandra
sin hemstad. När hennes mamma
blir sjuk tvingas hon återvända – till
barndomsvännen Daniel, till
blomsteraffären hon älskade men
också till de smärtsamma minnen
hon flytt från.
Mötet med det förflutna rör upp
starka känslor och dessutom visar
det sig svårare att bevara gamla
hemligheter än hon trott …

En varm berättelse om förlust,
förlåtelse och förälskelse.
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