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Jönköpingsförfattare publicerar urban
fantasy som utspelar sig i Jönköping
Jönköpingsförfattaren Eva Holmquist publicerar den 11 mars urban
fantasyromanen Blodskifte som utspelar sig i Jönköping. Urban fantasy är
berättelser som utspelar sig i en stad och som har magiska inslag. I
Blodskifte möter läsaren ett magiskt Jönköping med portaler, kattskiftare,
bärsärkar, monster och magi.
Urban fantasy är en genre som de senaste åren vunnit i popularitet. Vem vill inte
möta magi i sin egen vardag? Det är fortfarande ovanligt med urban fantasy som
utspelar sig i Sverige och ännu mer sällsynt i Jönköping. Jönköpingsförfattaren Eva
Holmquists senaste bok Blodskifte utspelar sig i centrala Jönköping.
”Det var väldigt roligt att skriva Blodskifte”, säger Eva. ”Jag gick omkring i
staden och såg de olika scenerna utspela sig framför mina blickar. Tidigare har mina
böcker utspelat sig i andra världar och det har inte varit möjligt att besöka dem.”
Blodskifte är Eva Holmquists åttonde bok. Förutom det har hon också flera
noveller publicerade i olika antologier. Eva Holmquist är uppvuxen i Pixbo utanför
Göteborg, men bor i Jönköping sedan 1991. Hon skriver science fiction, fantasy
och skräck. På dagarna arbetar hon som teststrateg på Jordbruksverket.
Böcker av Eva Holmquist:
• 2006 - Hästar på vift
• 2012 - Kedjor känns bara när du rör dig (science fiction) - Diligentia del 1
• 2013 - Förlora för att vinna (rymdäventyr med fantasykänsla) - Vailao del 1
• 2013 - Novellen Flykten från Paradiset i antologin Maskinblod (science fiction)
• 2013 - Det är inte så lätt som du tror (science fiction) - Diligentia del 2
• 2014 - Novellen Som en film i antologin Maskinblod 2 (science fiction)
• 2014 - Ödeland (novellsamling)
• 2014 - Novellen Vellians armé vinner alltid i antologin Maskinblod 3 (science
fiction)
• 2014 - Novellen Peligro (skräck)
• 2014 - Novellen Att dö väl (science fiction) - skriven tillsammans med Oskar
Källner
• 2014 - Novellen En annan dag i antologin Kärlek i maskinernas tid (science
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fiction)
2014 - Attentaten i Gallus (fantasy) - Gallus del 1
2015 - Novellen Beslutet (science fiction)
2015 - Novellen Keep Fighting Until the Machines Fall Asleep i
antologin Waiting for the Machines to Fall Asleep (science fiction, engelsk)
2015 - Novellen Kidnappad i antologin 13 svarta sagor (skräck)
2015 - Beslutet (e-novell, science fiction)
2016 - Hoppa så fångar jag (science fiction)
2016 - Revan i tyget (spänningsroman)
2017 - Blodskifte (urban fantasy)
2017 - Novellen God morgon, segrare i antologin Efter slutet (science fiction)
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