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Nervepirrende psykologisk thriller
Saga og Mike er på vej til Seattle. Mike er blevet forfremmet, og udadtil er
de to det perfekte par med hus, børn og en god økonomi. Men under den
perfekte overflade ligger dæmonerne på lur. Eventyret begynder at slå
revner, og gamle familiehemmeligheder dukker frem fra sprækkerne. Snart
bliver Saga nødt til at vælge, om hun vil redde sig selv, eller om hun vil blive
og forsøge at redde stumperne af den tilværelse, hun altid har drømt om.

Når man finder ud af, man har giftet sig med en psykopat, er det ofte for sent
Det kan være svært at indrømme over for sig selv, at ham, man har giftet sig med, er psykopat. Da det går op for Saga,
og hun endelig beslutter sig for at forlade sin mand, er det for sent. Mike kontrollerer hvert et skridt, hun tager, og han
skyr ingen midler for at holde på hende.
Tingene er ikke altid, som de ser ud
Udadtil går det ellers godt. Saga og Mike bor godt, de har gode job, og på den anden side af nytåret venter deres livs
eventyr: Mike skal udstationeres i Seattle, og Saga og sønnen, Carl-Emil, skal med. Men udstationeringen lægger pres
på familien, og snart dukker gamle dæmoner op i sprækkerne. Mikes problemer stikker dybere og er langt mere
alvorlige, end Saga har forestillet sig.
En intens skildring af kærlighed, frygt og den komplicerede virkelighed
Saga er en intens og nervepirrende thriller om de farer, der kan gemme sig under overfladen i en tilsyneladende
velfungerende familie. Romanen giver et skræmmende realistisk billede af verbal og fysisk undertrykkelse i hjemmet.
Virkeligheden er ofte kompliceret, og forfatter Sussie Maria Pilegaard har gennem Saga skildret, hvor svært det kan
være at forlade en, man engang har elsket, og hvordan frygten for det ukendte kan være med til at fastholde en i et
usundt forhold.
Om forfatteren
Sussie Maria Pilegaard vandt Dagbladet Informations kronikkonkurrence i 2014 med ”Hvor fanden blev lykken af”. Hun
er cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, og Saga er hendes debutroman.

Saga udkommer på EgoLibris den 30. august 2018. Sussie Maria Pilegaard giver gerne interview og kan kontaktes på
telefon 22 84 82 21 eller e-mail sussiemaria@gmail.com.
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