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Per Roth släpper sin debutroman 
Azurblå skugga 
Per Roth är svensk debutförfattare med bakgrund som entreprenör. Pers första  
roman är en internationell dramathriller med svensk anknytning. Den utspelar sig 
till stora delar på Franska rivieran. Många av miljöerna är självupplevda och  
skildras med stor kärlek.

Pers bakgrund som entreprenör tog fart när han studerade medie- och 
kommunikations vetenskap vid Lunds universitet. Samtidigt startade han en reklam- 
och varumärkesbyrå som snabbt fick internationella klienter.

Hans huvudklient var en global företagsgrupp baserad i Cannes verksam inom lyx-,  
fastighets- och underhållningsindustrin. Under perioden på Franska rivieran arbetade 
han med projekt som omfattade flera ikoniska varumärken.

Efter att ha arbetat i många år med att bygga andras varumärken bestämde sig Per för 
att förverkliga sina egna kreativa visioner. Detta ledde till att han började skriva böcker 
och manus, samtidigt som han fortsatte sin affärsverksamhet hemma i Sverige.
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Bokens handling
Svenske William har förlorat båda sina föräldrar och beger sig till Cannes på semester för att 
få en paus i tillvaron och fundera över sin framtid. Väl där blir han blixtförälskad i den  
aspirerande modedesignern Sophie.

En dag räddar William en ung flicka från att drunkna i Medelhavet. Flickans pappa visar sig 
vara den extremt förmögne affärsmannen Simon som bjuder in både William och Sophie till 
en fest i hans palatsliknande boning. William erbjuds överraskande jobb av Simon som tack 
för att dotterns liv räddades.

Det som först verkar bli en dekadent tillvaro i lyx och överflöd förvandlas dock till en kaotisk 
mardröm då flera vansinnesattacker utförs på människorna omkring affärsmannen Simon. 
När William gräver i händelserna inser han att Simons mystiska bakgrund ruvar på ofattbara 
hemligheter.
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