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VETENSKAP KONTRA KYRKA - EN SPÄNNINGSROMAN.
Idag 6/12 släpps den svenska science-fiction-romanen
"Snökristallens frusna skönhet" (978-91-633-9754-7) till handeln. I
debutboken beskriver författaren Theres Amrén ett samhälle som
befinner sig mitt i en istid, där kyrkan och vetenskapen ligger i
varsin maktskål och kämpar om att få styra invånarna. Hon
liknar de båda makterna inte enbart som kyrkan och samhället,
utan även som den inre kampen mellan känsla och förnuft och hur
vi ofta låter den ena styra över den andra istället för att låta dem
samverka.
Boken vänder sig till en vuxen publik, inte enbart till dem som är intresserade av en
science fiction utan även till dem som är intresserade av samhälle och miljö, samt
spänning och kärlek. Det som gör boken något unik är att den kan läsas på flera olika
plan, som en underhållande fiktion, som en spännande kärlekshistoria och som en
samhällskritik. Välkommen att läsa en annorlunda spänningsroman, kryddad med
mustiga karaktärer, säregna uttryck och en god portion humor.
Baksidestexten:
”Nigalas och dr Rakovs längtan efter ett liv utan förtryck kastar dem, mot deras vilja,
rakt in i kampen om herraväldet över Samhället. Den isolerade staden styrs med järnhand
av kyrkan och för invånarna är livet i det hierarkiska Samhället lika hårt och kallt som de
karga, ändlösa vidderna av is som omger staden.
Allt börjar på Sjukavdelningen där Nigala vakar över ”De äldsta”, ett gåtfullt folk som
har legat i koma under århundraden sen den stora katastrofen ödelade världen och
skapade en ny istid. Nigala känner en märkligt djup samhörighet med dem, men det är
först när hon lär känna dr Rakov som hon får veta varför. I takt med att hemligheterna
avslöjas så krackelerar allt hon tidigare har tagit för sant, och sakta uppdagas en annan
verklighet. Men är dr Rakov verkligen den han utger sig för att vara, eller är han lika
falsk och manipulerande som prästerskapet?
I det konservativa Samhället finns inget utrymme för misstag och en felriktad lojalitet
kan få ödesdigra följder. Kyrkans makt är stor och konvenanserna starka, oliktänkare går
en grym död till mötes. Insatserna är höga, men varken Nigala eller dr Rakov har något
val. Nu gäller det bara att spela spelet och överleva.”
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