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Skog och vatten omgärdar Laduvik, den avigt belägna småstaden, där de
mest centrala inslagen utgörs av tung slummer och en Ica-butik. För
övrigt är det tyst och förbi och så hade det kunnat fortgå om det inte varit
för Rut. Hon gör det uttrycket waller betyder, nämligen svamlar. Svamlet
öppnar dörrar i hennes huvud, uppslagen gror innan de landar som utkast
i Twists knä. Hon drar igång och han utför. Twist är högst medveten om
att det mesta hänger på Rut och det var när hon tog plats i den blå bilen
som en mer oväntad plan för livet började formas.

Tobbe har en hylla full av blänkande pokaler. Dessutom ett gevär som
skjuter snett, en gps som leder honom fel och en båt på torra land. Han
har också en starkt prestationsdriven fru. Pernilla lever inte livet, hon
förbrukar det och planlägger kampen i sin högt älskade kalender.
Någonstans i detta finns en stelbent tomte i röd akryldräkt och en
oberäknelig Ica-handlare. Den ena leder till förvirring, den andra agerar
förvirrat. 

Waller är den första boken i serien om Laduvik. En bok för dig som
undrar hur det går till när anslagstavlor får salmonella och kalendrar
snitslar banan. För dig som vill veta vem som har en mutter till keps, en
gök i sovrummet och vem som leker Bondbrud på ett hotellrum. För dig
som grubblar över en torr plecostomus i ett kuvert eller tänker att allt var
bättre förr. 

P-C Wike (f 1963) pratar först och tänker sen, det är då det gärna drar iväg. På liknande sätt förhåller det sig med
skrivandet. Det som började med livfulla brevväxlingar och dagboksanteckningar, ändrade med tiden karaktär till
mer terapeutiska alster. Sedan drygt tio år tillbaka skriver hon i bloggformat och här tog också manusskrivandet fart.
Hon är född och uppvuxen i Täby, norr om Stockholm. Där bor hon ännu kvar, idag tillsammans med sin man. De
har katamaransegling som gemensamt fritidsnöje och kappseglar både i och utanför Sverige. Wike har tre, numera
vuxna, barn och arbetar som lärare på högstadiet. Tillvaron är relationstät och skrivandet inspireras dagligen av
människor och platser som är knutna till den verkligheten. Karaktärerna i berättelserna, deras roller och relationer
är ett hopkok av detta.

I sitt skrivande slås P-C Wike ofta av hur svårt det är att göra det storslagna rättvisa, men också med vilka knep det
lilla kan göras större. Hon vill förmedla att det även i vardagens mysterier finns mycket som är värdefullt,
häpnadsväckande och händelserikt alldeles nära. Wike skapar igenkänning och hyllar vardagen med humor och
allvar.

Läs mer om P-C Wike, hennes skrivande och Laduvikserien på laduvik.jimdofree.com.


