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Ebony Silver kommer till London för en nystart. Hon har
blivit missförstådd, jagad och hatad för sina mediala
förmågor som inte har ansetts som annat än en
förbannelse. Hennes envishet och övertygelse lyckas ge
henne en chans till vad som verkar vara hennes drömjobb
på en tidningsredaktion, men hon måste börja på botten.
Trevande mellan andras skitgöra börjar hon upptäcka
underliga händelser som sker runtom henne. En
våldsman har börjat återskapa gamla sagor på det mest
grymma vis denne kan tänka sig.
Christopher Hart, en polis som får ansvaret för fallet,
börjar se Ebonys oväntade talanger, och ett motvilligt
samarbete spirar. Hur många offer finns det? Kommer
denna nya relation avslöja hennes identitet? Vad ska
Ebony ta sig till, när det enda som verkar leda dem rätt är
hennes starka mediala förmåga?
Ebony kretsar kring en spännande brotts-utredning, om
valet mellan det onda och det goda, och förmågan att välja
sin egen väg i livet.

Lia Lundberg
Lia Lundberg föddes 1991 och är bosatt i Umeå. Lia har alltid
haft en stark koppling till England och särskilt till Oxford
där hon arbetade som au pair. När hon kom hem igen till
Sverige började hon intressera sig för personlig utveckling,
och det var då hennes eget skrivande började ta fart på
riktigt. I skrivandet fick hon lov att utforska, utmana och
ifrågasätta känslor, vilket mynnade ut i debutromanen
Ebony, en deckare där känslorna får stå i centrum.
Lia Lundberg är tidigare utgiven med barnböcker där det känsliga barnet får öppna
sig och våga vara sig själv fullt ut. I Lias böcker får den känslostarka människan kliva
in i rampljuset och utforska vad känslorna vill säga en. Det som definierar Lias
författarskap är framför allt sökandet efter ens rätta väg, vilka känslor som är formade
av andra och vilka som ropar djupt inom oss.

