Pressemeddelelse
Podcast-roman kombinerer den psykologiske
thriller med en ny, skarp vinkel
Hvad husker man fra sin ungdom og om de mest traumatiske episoder
i sit liv? Kan man overhovedet stole på sine minder? Det er de centrale
spørgsmål i romanen Seks stemmer, der overfører den populære true
crime-podcast til romanuniverset.
England, 1997. Liget af 17-årige Tom Jeffries bliver fundet i marskområdet ved Scarclaw Fell, hvor han og
kammeraterne var på hyttetur. Politiet stempler det som en ulykke, men ikke alle er overbevist.
Tyve år senere er Tom Jeffries’ forsvinden temaet i internet-kultfiguren Scott Kings populære true
crime-podcast. Gennem seks afsnit interviewer King seks forskellige mennesker, der var til stede den
skæbnesvangre aften ved Scarclaw Fell. I seks episoder kommer seks stemmer til orde, med seks forskellige
erindringer om Tom og om dagene op til hans død. De fleste af stemmerne tilhører personder, der var
teenagere dengang, og deres minder om hændelsen sløres af fortidens intriger, rivalisering og jalousi. For
hvert interview afdækkes nye detaljer, og den uhyggelige sandhed tegner sig skarpere. Men hvem taler
sandt?
Seks stemmer er en gåsehudspirrende gyser med horrorens overnaturlige elementer samt et nyt
og overraskende twist. Siderne vender sig selv, efterhånden som fortællingen udfolder sig.
Forfatter Matt Wesolowski lod sig inspirere af den populære podcast Serial, da han fandt på
plottet til Seks stemmer, og som i Serial tvinger Seks stemmer sin læser til at gætte med og til
at spørge sig selv, hvor meget man egentlig kan stole på sine minder – og på de mennesker man
omgiver sig med.
Matt Wesolowski begyndte sin forfatterkarriere med at skrive horrornoveller til diverse maga
siner og antologier i Storbritannien og USA. Hans første roman, Six Voices (Seks stemmer)
blev udgivet på engelsk i 2017 til stor ros fra anmelderne. Den blev fulgt op af Hydra året
efter (udkommer på dansk foråret 2020). Seriens bog tre, Changeling, er udgivet på engelsk i
begyndelsen af 2019.
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