
 
Vuoden johtolanka 2019 till Eva Frantz

EVA FRANTZ  (f. 1980) är bosatt i Esbo. Hon arbetar på Radio 
Vega och har varit programledare för bland annat Radiohuset, 
Morgonöppet, Nöjesfredag och Vegalistan och refererat Eu-
rovision Song Contest. Hon är också tv-programledare för De 
Eurovisa. 

Så här berättar Eva Frantz själv: ”Jag började skriva den här 
boken ett bra tag innan metoo -uppropet tog fart, men själ-
vklart påverkade det mig och mitt skrivande. Feminism, ut-
satthet och systerskap är återkommande teman. Och alltsam-
mans kretsar kring schablonbilden av hur unga flickor borde 
vara: lucia och hennes tärnor.”

I Eva Frantz mysdeckare Den åttonde tärnan får vi möta unga 
flickor, sådana som är unga nu och sådana som var unga en 
gång. Deras problem är ändå desamma. Hur är man en kul 
partytjej utan att bli för full eller patetisk och hur ska man ta 
sig fram i världen utan att göra någon besviken?
En morgonpigg vinterbadare får sig en otrevlig överraskning 
när han tar sina första simtag i vaken. På folkhögskolan en bit 
bort hörs märkliga steg i natten. Och vad är det som blixtrar i 
elevhemsbyggnaden som stått tom i flera år? Äldre kriminal-
konstapel Anna Glad försöker anpassa sig till sitt nya liv som 
singel medan staden rustar för traditionellt luciafirande.

Pressröster:
Frantz är bra på att skriva repliker som sitter rätt, och bra på 
att hitta på namn – det senare en ofta underskattad talang. 
Egennamn markerar ålder, klass, etnicitet och kulturell habi-
tus.
Kriminalintrigen är kompetent hopsvarvad kring en moralisk 
kärna.
Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Vid det här laget kan Eva Frantz med fog titulera sig Svensk-
finlands deckardrottning. Det här är hennes tredje kriminalro-
man inom två år.
Frantz bjuder på levande karaktärsskildringar och har förmå-
gan att bygga upp spännande intriger som samtidigt kom-
menterar fenomen och skeenden i vår samtid.
Lisbeth Rosenback, Vasabladet

Eva Frantz har än en gång skrivit en ordentlig mysdeckare, 
perfekt sällskap i soffan en kall och ruggig kväll. 
Leni Sundman, Affärsmagasinet Forum

För mer information, kontakta: 
Elisabeth Jansson, elisabeth.jansson@sets.fi

Omslag och författarfoton: 
https://litteratur.sets.fi/pressrum/
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