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Bogudgivelse fra debutant-forfatter og nyt forlag
6. juli 2018 - kl.3:59 - af: Henrik Christensen

Forlaget Nelumbo med base i Hirtshals gør klar til bogudgivelsen af den første bog i ‘Tør du’-serien fra
debutantforfatteren Ella-Maluca Floyd.
Bog forfatternavnet Ella-Maluca Floyd står Rikke Ella Andrup. Derudover at være forfatter også står bag
Forlaget Nelumbo der er fornyligt opstartet.
Rikke Ella Andrup er en anerkendt bogblogger fra Hjørring der for nylig er flyttet til Hirtshals og har startet
forlaget Nelumbo.
Forlaget udgiver primært kærligheds- og erotiske bøger.
Kreativ kamæleon
Der gemmer sig lidt af en kamæleon bag navnet Rikke Ella Andrup. Til daglig arbejder hun som kordegn i
Aalborg Øst, og i de sene nattetimer, sveder hun over tastaturet, når hun enten tager forfatter- eller
redaktørkasketten på. Desuden er hun foredragsholder, boganmelder og nu også selvstændig.
Hun har netop slået sig ned i Hirtshals, og flyttekasserne var endnu ikke pakket helt ud, før hun trykkede på
knappen og offentliggjorde hendes virksomhed Forlaget Nelumbo. En drøm som hun har gået med længe, og
som endelig skulle realiseres.
Rikkes vision er ved første øjekast helt simpel; at udgive den gode historie, men når man nærlæser, vil man
opdage, at hun går fuldstændig mod strømmen i forhold til de fleste forlag og særligt de store etablerede.
Rigtig mange forfattere er branddygtige til at skrive men bliver afvist, fordi deres manuskript er mangelfuldt
i form af korrekturlæsning. Det forhindrer ikke Rikke i at give dem en chance. Hvis hun kan genkende en
dygtig skribent, så skal de have en mulighed, og så er det forlagets opgave at finpudse fortællingen, så den er
klar til læserne.
Første bog i trilogi
Bogen har titlen ‘Kendras Blind Date’ og er den første bog i serien ‘Tør du’.
Tør du-serien handler om de tre veninder Kendra, Vega og Emma-Jo. Gennem årene har de jævnligt
udfordret hinanden på godt og ondt. Det har resulteret i et stærkt bånd, som til tider kan blive sat på prøve.
I første bind Kendras bind date af den planlagte Tør du-trilogi bliver Kendra udfordret af veninderne, og det
får følger, som ingen kunne forudse. Bogen er en erotik roman med psykologisk suspense.
Bogen udkommer den 15. juli 2018.
Lørdag den 14. juli stopper hun forbi Bog og Idé i Hirtshals hvor der vil være reception samt bogsignering
fra kl. 11-13
Torsdag den 2. august er det i Hjørring det sker, hvor Arnold Busck åbner dørene for bogsignering fra kl. 1618 efterfulgt af et foredrag med varighed på en time med start kl. 18.
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