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Det var som om det gick en osynlig tråd genom tiden, genom universum. I
ena änden fanns jag och i den andra fanns hon, det hon gjorde påverkade
mig och det jag gjorde påverkade henne. Vi drog i varsin ände av den där

tråden, som för att komma närmare varandra, men hur mycket vi än
drog skulle avståndet mellan oss aldrig minska.

Maxine är sexton år och tillvaron är ett enda kaos. På en annan
plats sitter Miguel och känner likadant. En dag får de kontakt via
ett nätforum. Men det visar sig snart att någonting inte stämmer.
Vem är Miguel? När sanningen uppdagas är den mycket
märkligare än de någonsin kunnat föreställa sig. Tillsammans dras
de in i en komplicerad händelsekedja med katastrofala följder.
Hur långt är de beredda att gå för att ställa allt till rätta?

Kyssparadoxen är en berättelse om kärlek, sorg och utsatthet – och
den magi i tillvaron som får oss att överleva.

Som nummer nio i en syskonskara på tio växte Isabelle Rådestad
upp i Stockholmsförorterna Högdalen och Farsta. Hon är utbildad
jurist vid Stockholms universitet och College of Europe i Belgien
och har även studerat barn- och ungdomslitteratur och kreativt
skrivande. Under större delen av sitt vuxna liv har hon bott
utomlands, men idag delar hon sin tid mellan Bryssel, där hon
jobbar inom EU, och Stockholm.

Idén till Kyssparadoxen fick Isabelle efter att hennes syster fått en
allvarlig stroke mitt i livet. Att följa systerns kamp på nära håll fick
henne att börja fundera på hur man i en familj hanterar det kaos
som uppstår när katastrofen inträffar och sorgen över att livet
aldrig blir som förut.
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