Fakta Peter Gissy

hallå hisingen juni 2021

Familj: Frun Lena, 4 barn och 6
barnbarn
Bor: Linnéstaden i Göteborg
Böcker i urval: En avgörande
ledtråd, Diagnos: mördad, Gul
ondska, Jill & Jonatan-serien
(för barn), Millie – världens
bästa kompis (för barn) Totalt
har Peter skrivit ett 50-tal
böcker.
Aktuell med: En avgörande ledtråd (finns även som
ljudbok på Storytel & Bookbeat)

Annons

VI MÖTER DECKARFÖRFATTAREN PETER GISSY

”Jag kan inspireras av vad som helst”
Göteborgaren Peter Gissy har skrivit ett femtiotal böcker och har genom åren rört sig inom olika
genrer. Hans senaste deckare handlar om en rättspsykolog som dras in i jakten på en mördare.
– Det här är min bästa bok hittills, säger författaren, aktuell med boken ”En avgörande ledtråd”
som nu ska översättas till tyska och franska.

N

är Peter Gissy debuterade som författare för 25 år sedan jobbade han
som journalist på en kvällstidning.
Då utspelades hans deckare på just
en tidningsredaktion. Idag, precis som då, inspireras författaren av sin omgivning och i hans
senaste deckare bor hans protagonist i Åkered,
där han själv bodde under många år.
– Jag kan inspireras av vad som helst. Kanske
tittar jag på en dålig film eller läser tidningen
och så kommer en idé upp, säger han. Idéerna
hamnar i hans A4-block som aldrig är långt
borta. Och när skrivkrampen sedan kommer
så skriver han ändå.
– Många har ribban för högt när de sätter sig
och skriver, men istället gäller det bara att få ner
allt på papper. Det går alltid att ändra eller ta bort.
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EN VERKLIGHETSFLYKT
Redan som barn fann Peter Gissy en fristad i
att läsa. Det blev ett sätt att fly in i andra verkligheter och äventyr när tillvaron hemma blev svår.
– Det hände att mina föräldrar bråkade mycket
och när det var som värst satte jag mig i mitt rum
och läste böcker. Där kunde jag hitta en värld
utanför. Så småningom insåg jag att jag kanske
skulle jobba med böcker.
Peter utbildade sig till journalist i Stockholm
men kände efter några år i branschen att han inte
riktigt hörde hemma där. Han ville skriva längre,
mer fördjupande. Något som även hans publik
varit tacksam för. Han är idag en av bibliotekens
mest utlånade författare och hans senaste deckare ”En avgörande ledtråd” har inte mindre än
15 000 lyssningar efter bara några veckor. Den
600-sidiga boken handlar om en 22-årig tjej som

hittas mördad i en skog utanför Göteborg. Intill
liket har mördaren lämnat efter sig ett halvt spelkort. Rättspsykologen Michelle Mohlin dras in i
fallet och snart börjar en intensiv jakt då plötsligt
ytterligare en kvinna försvinner.
– Jag ville ha en kvinnlig huvudperson i boken
och Michelle har förmågan att se detaljer som
många andra missar i utredningen. Gillar man
böcker som det händer mycket i så är det här
en sådan bok.

ÄVEN SKRIVIT BARNBÖCKER
Vid sidan av kriminalromanerna har Peter
skrivit flertalet barndeckare, biografier och
skämtböcker. Under många år åkte han runt på
skolor för att öka läsintresset bland barn och han
har även hållit i skrivarkurser och varit mentor
åt bland annat deckardrottningen Camilla Läck-

berg. Enligt Peter har förutsättningarna för att
skriva deckare förändrats under åren.
– Folk kan mycket mer idag än de kunde för
50 år sedan och det måste finnas en viss trovärdighet i det man skriver. Samtidigt får man inte
frestas att dra allt för läsaren, det handlar ofta
om att antyda saker,
säger han.
Det har tagit Peter 4,5 år att färdigställa sin senaste
deckare och han är
nöjd med resultatet:
– Man försöker hela tiden att höja ribban och
det här är min bästa bok hittills, säger han.
Boken är såld till den tyska och franska marknaden och förhandlingar pågår om en eventuell
filmatisering.

”Där kunde jag hitta
en värld utanför”
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