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200 years of publishing
1817 – J. & J. Harper Tryckeri grundas
1819 – C
 halmers & Collins Bokhandel och
Tryckeri öppnar och trycker sin
första bok
1839 – Collins får licens att publicera
King James version av Bibeln
1924 – Agatha Christie kontrakteras
till Collins
1949 – Harlequin grundas i Winnipeg
i Kanada
1979 – Harlequin etableras i Sverige
1990 – HarperCollins blir det nya globala
namnet för de kombinerade förlagen
Harper & Row och Collins
2000 – Gao Xingjian vinner Nobelpriset i
litteratur för Soul Mountain, utgiven
av HarperCollins Australien
2014 – HarperCollins köper Harlequin
Enterprises och etablerar sig i
Norden
2017 – HarperCollins Publishers firar 200 år
HarperCollins finns i 18 länder med mer än
120 imprints världen över. Vi publicerar cirka
10 000 nya böcker varje år på 17 språk och
har en tryckt och digital katalog på mer än
200 000 titlar. Bland HarperCollins författare
finns vinnare av Nobelpriset, Pulitzerpriset,
National Book Award, Newbery och Caldecott Medals samt Man Booker Prize.

Spänning, läsglädje,
hälsa, mat och insta-poesi!
”Årets deckarförfattare är EMELIE SCHEPP!” Glädjetårarna steg när
HarperCollins deckardrottning gick upp på scenen på bokmässan
i Göteborg och tog emot Crimetime Specsavers Award – framröstad av läsarna – för tredje året i rad!
Pappas pojke, den senaste delen i serien har nu sålt i närmare
175 000 exemplar. I mars kommer Broder Jakob – den efterlängtade femte boken om åklagare Jana Berzelius i Norrköping – en
kriminalroman om att våga möta sitt förflutna.
Med vårens utgivning tar HarperCollins Nordic ytterligare ett
stort kliv på en spännande resa. Vi är det nya internationella
förlaget i Sverige, en del av världens näst största bokförlag, som
befinner sig i en stark tillväxt. I vår bjuder vi på en härlig, utvald
mix av spänning, läsglädje, hälsa, mat och presentböcker. Berättelser som överraskar och sticker ut.
Året börjar med nyskapande Insta-poesi-duon Michaela Forni
och Michaela Hamilton, aktuella med På andra sidan natten, följt
av en ny efterlängtad roman av Maria Sveland. Gråleken är en
klaustrofobisk kärlekshistoria som utspelar sig på den mytomspunna ön Anholt.
Lagom till alla hjärtans dag sprider Agneta Sjödin kärlek i en ny
presentbok.
I april kommer Arvet, första delen i en ny serie av isländska prisbelönta kriminalförfattaren Yrsa Sigurdardóttir. På den översatta
listan presenterar vi dessutom den omåttligt hyllade australiensiska romanen Pojke slukar universum av Trent Dalton (april) och
därefter hyllad fransk feelgood: Du blir vuxen den dag du förlåter
dina föräldrar av Gérard Salem (april).
Vi är också väldigt stolta över vår fackboksutgivning. Hälsorevolutionen har tagit Sverige och världen med storm och i april
kommer nya boken Bliss, där Maria Borelius fortsätter sin livsomvälvande kunskapsresa och bjuder på fler recept, matplaner
och träningsprogram för den som vill leva
mer antiinflammatoriskt. Och när aprilsolen
börjar värma går Jessica Frej ut på altanen
och lär oss att Grilla – hur lätt som helst.
Det våras för HarperCollins Nordic!
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MARIA
FÖ RFATTARE
SVEL AN D –– GRÅLEKEN
TI TEL

GRÅLEKEN

Maria Sveland är tillbaka
En klaustrofobisk relationsroman som
utspelar sig på den mytomspunna ön Anholt
JULIA OCH JESPER ÅKER med sin fem
månader gamla dotter till Anholt, en ö i
Kattegatt mitt emellan Sverige och Danmark,
där de fått låna ett hus över sommaren.
Med miljöombyte och lugn och ro hoppas
de hitta tillbaka till varandra efter några omtumlande månader då gräl och missförstånd
alltmer tagit över deras samliv. En ständigt
pågående maktkamp som gått så långt att de
mest vardagliga situationer utlöser tärande
dispyter.
Deras respektive olikheter gör inte saken
lättare. Julia kommer från ett övre medelklasshem i Stockholm, Jesper är uppvuxen
i Skellefteå med outbildade föräldrar som
jobbar i matvarubutik och på en verkstad.
Julia tar sig fram i livet med ett oförskämt
gott självförtroende, medan Jesper kämpar
med såväl sin bakgrund som sin dåliga själv-

känsla. Den olikhet de från början fascinerades av hos varandra blir alltmer ett föremål
för irritation och förakt.
Väl framme i huset på den märkliga ön
med en öken som upptar stora delar av
landskapet, blir ingenting som de hade hoppats. Tvärtom växer ångesten och klaustrofobin, förstärkt av ökenlandskapet som
breder ut sig framför dem.
Julia dricker alltmer för att stå ut och snart
tycker hon sig se syner och höra oförklarliga
ljud. Är det bara inbillning, en konsekvens av
vinet?
Gråleken är en berättelse om den förödande
destruktivitet som kan uppstå i en relation.
Om maktkamp, projektioner, svek, förhoppningar och längtan.

MARIA SVELAND är prisbelönt författare och journalist. Hon debuterade
2007 med romanen Bitterfittan, en modern klassiker. Förutom uppmärksammade krönikor och artiklar har hon sedan dess skrivit ett flertal romaner och fackböcker. Bland annat Hatet (2013), Befrielsen (2015) samt Bitterfittan 2 (2017), en uppgörelse med samhällets svartvita syn på skilsmässa.
Maria bor i Stockholm med sina tre barn.
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FÖ RFATTARE
SVEL AN D –– GRÅLEKEN
TI TEL

JANUARI 2 019

”Gråleken är en pendang
till Fröken Julie men i
modern tid. En välbehövlig
omskrivning av historien.”
– Maria Sveland

Ny efterlängtad
roman av
författaren till
nutida klassikern
Bitterfittan

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Gråleken
Utgivningsmånad: Januari 2019

ISBN inbunden: 9789150941692
ISBN e-bok: 9789150725827
ISBN ljudbok: 9789176335277
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MIC H AEL A FO RN I & MIC HAELA HAM I LTON
FÖ RFATTARE – TI TEL
– P Å AN D RA SIDAN NATTEN

PÅ ANDRA SIDAN NATTEN
Rakt in i hjärtat – insta-poesi på svenska
En insta-poesisamling med starka
texter fyllda av smärta, kärlek, hopp,
förtvivlan, lycka och nyfikenhet.
har blivit ett internationellt
fenomen. Under ledning av bland andra
Rupi Kaur, kallad ”pop star of poetry”, med
2,6 miljoner följare på Instagram har en ny
mer tillgänglig form av poesi vuxit fram.
I januari 2019 kommer den första svenska
insta-poesiboken, På andra sidan natten, av
Michaela Forni och Michaela Hamilton, med
vackra och stilrena illustrationer av Anna

INSTA-POESI

Mörner. Texterna rymmer både mörker och
ljus och avhandlar allt från kärlek och sorg till
vänskap och ångest.
Idén till boken växte fram när författarnas
över hundratusen följare efterfrågade en
samling av alla de berörande texter som
Forni & Hamilton läser upp i sin populära
podcast och lägger ut på sina Instagramsidor.

jag har skrapat mina knän
på gruset ur din mun
men jag har ändå bett dig komma
om natten blir jag dum
- M.H
Perfektion
Jag vill bryta ner det ordet
i små partiklar
Tills det löses upp
Försvinner
Sen vill jag blicka ut i havet
av medsystrar,
känna deras kraft och
innerliga skönhet
Förlåt oss
Ta av ditt läppstift
Dra bort din ögonskugga
Sudda bort ditt rouge
Ta av din attityd
Du är ett under
- M.F
6

Alla
känslor
är tillåtna

MIC H AEL A FO RN I & MIC HAELA HAM I LTON
FÖ RFATTARE – TI TEL
– P Å AN D RA SIDAN NATTEN

JANUARI 2 019

Influencers
med 130 000
följare på

Instagram

Foto: Lisa Höök

MICHAELA HAMILTON har bloggat
och skrivit krönikor för CHIC och
Veckorevyn, har ett mat-Instagramkonto och har podcasten Forni &
Hamilton tillsammans med Michaela
Forni. Hon är invald i talangsällskapet
”26 club” för de bästa unga kommunikatörerna i Sverige och jobbar
som senior konsult på contentbyrå.
Hon har sedan 2014 publicerat
sin poesi på sin Instagram.

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Insta-poesi
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Januari 2019

MICHAELA FORNI är entreprenör,
influencer och författare. Hon har sedan
2004 drivit sin blogg som varje vecka når
ut till tusentals unga kvinnor. År 2009
släppte hon En bok om kärlek och år
2013 kom Om att älska. Hösten 2016 gav
hon ut sin bok Jag är inte perfekt, tyvärr,
en handbok om ångest. Hon har 100 000
följare på Instagram, poddar tillsammans
med Michaela Hamilton, designar skor
och driver en rad andra projekt.

Format: Inbunden med illustrationer
Omfång sidor: 160
ISBN: 9789150941722
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AGN ETA SJ Ö D IN FÖ
– RFATTARE
100 AFFIRM– ATI
TI TEL
ONER F ÖR HJÄRTAT

100 AFFIRMATIONER
FÖR HJÄRTAT
Agneta Sjödin sprider kärlek i ny presentbok
I en presentbok, som släpps lagom till alla hjärtans dag, har Agneta
samlat över 100 bilder på hjärtan med tillhörande affirmationer.
Tecken på kärlek som växt till en rörelse i sociala medier.
”Jag har länge varit en teckensökare, det
var också det som lade grunden för min
vänskap med författaren Paulo Coelho. Vi
har det gemensamt att tecken är något som
fascinerar och vägleder oss.
För åtta år sedan började hjärtan dyka upp
längs min väg. Jag fann hjärtan i naturen och
runt omkring mig i min vardag. Jag började
dela med mig av dem på sociala medier och
efter ett tag blev det som en liten rörelse.
Jag fick hjärtan skickade till mig från entusiastiska följare, både män och kvinnor, med

kommentarer som ’Jag fann det här och
tänkte på dig’. Det kändes som något väldigt
härligt och positivt.
Många har genom åren tyckt att jag borde
ge ut en bok med alla mina hjärtan. Nu
kommer den äntligen – en vacker, behändig,
kärleksfull, inspirerande och upplyftande presentbok. 100 av mina bästa hjärtbilder som
tillsammans med affirmationerna ska höja
och lyfta läsaren att fokusera på att mata sitt
medvetande med upplyftande och positiva
ord och tankar.”

AGNETA SJÖDIN är en av Sveriges mest folkkära tv-profiler och har
jobbat som programledare sedan 1990-talet. Hon har också skrivit en rad
hyllade romaner och fackböcker, bland annat den bästsäljande En kvinnas
resa som kom ut första gången 2007 och Drömdagboken 2018.
8
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F EBRUARI 2019

Pocketaktuell med
Drömdagboken

Kategori: Fakta
Genre: Personlig utveckling
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Februari 2019

Foto: Peter Knutson

112 000
följare på
Instagram!

Format: Inbunden
Omfång sidor: ca 192
ISBN: 9789150942132
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K ARIN
FÖ RFATTARE
SL AU GH TER– –TIFTEL
RAKTUR

FRAKTUR

Andra delen i Slaughters beroendeframkallande serie om agent Will Trent
Med sin vanliga mix av isande spänning och skickligt
gestaltade karaktärer håller Karin Slaughter läsaren
i ett järngrepp till sista sidan är läst. Fraktur är
den andra romanen om agent Will Trent.
ANSLEY PARK är en av Atlantas mest exklusiva bostadsområden. Där i en av patriciervillorna längs allégatan, har ett brutalt mord
precis inträffat. En tonårsflicka har blivit
dödad i sitt eget sovrum, och på andra sidan
tröskeln står hennes chockade mamma
bland allt krossat glas – och har precis tagit
livet av mördaren.
Agent Will Trent vid Georgia Bureau of
Investigation har egentligen inte med polisutredningen att göra, mordfallet tillhör Atlanta-

”... en hisnande
spänningsroman
med många lager.”
Lotta Olsson, DN
om Den goda dottern

polisen. Men Trent ser något som polisen
har missat, något i blodspåren, i den tekniska bevisningen, i moderns ögon. Beväpnad
med endast magkänslan, och mot sin vilja
hopparad med en kvinnlig polis som avskyr
honom, har Trent oddsen emot sig när han
tar över utredningen. Men viljan att lösa
fallet överskuggar allt annat, han är nämligen
övertygad om att mordet har kopplingar till
en annan försvunnen tonårsflicka ... och att
den riktiga mördaren fortfarande går fri.

Karin Slaughter är, som alltid, en virtuos
när det gäller personporträtt.
– Sydsvenskan
Karin Slaughter tillhör mina stora favoriter.
– Gunilla Wedding, Skånska dagbladet

KARIN SLAUGHTER är en av världens främsta deckarförfattare, hennes
böcker har sålts i 35 miljoner exemplar världen över och har översatts
till 37 språk. År 2015 nominerades De vackraste till Årets bästa översatta
kriminalroman av Svenska Deckarakademin. År 2017 nominerades även
De fördärvade. Karin Slaughter bor i Atlanta i USA.
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SL AU G H TER– –TIFTEL
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F EBRUARI 2019

En av
världens främsta
thrillerförfattare
översatt till
37 språk

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Psykologisk thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Fractured
Utgivningsmånad: Februari 2019

Omfång sidor: ca 500
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN inbunden: 9789150941784
ISBN e-bok: 9789150725865
ISBN ljudbok: 9789176335253
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H EDVIG MO
FÖNRFATTARE
T GO MERY – FTIÖRÄLDRAM
TEL
AGI

FÖ RÄLDR A MA G I

Den nya föräldraguiden som ger både
dig och dina barn bättre självkänsla
Den smarta och enkla boken som hjälper
dig att bli den förälder du önskar att vara
EN AV DE STÖRSTA MISSUPPFATTNINGAR

föräldrar har är att barnuppfostran är det
du tar till när barnen gör något fel. Svensknorska psykologen och familjeterapeuten
Hedvig Montgomery har mer än 20 års
erfarenhet av arbete med barn och familjer.
Här delar hon med sig av sina 7 steg för att
hjälpa föräldrar att hitta en väg mot det alla
önskar: barn och vuxna som trivs med sig
själva och med varandra.

VÄRLDSSUCCÉ

– såld till över
23 länder

12

Exempel på frågor som tas upp:
• Vad är det som gör att ett barn blir
lyckligare än ett annat?
• Hur skapar du god självkänsla?
• Varför bör du låta barnen leka ifred?
• Hur arg får du egentligen lov att bli
på ditt barn?

”Går direkt till kärnan i vad
föräldrarna behöver veta.”
– Jesper Juul

HEDVIG MONTGOMERY är uppväxt i Uppsala och utbildad psykolog
med inriktning på familje- och parterapi. Hennes böcker har hyllats av
bland andra danska författaren och familjeterapeuten Jesper Juul.
Sedan 1999 driver Hedvig en egen mottagning i Norge och håller
populära kurser och föreläsningar. Föräldramagi är första delen i
en serie, såld till 23 länder.

H EDVIG MO
FÖNRFATTARE
T GO MERY – FTIÖRÄLDRAM
TEL
AGI

F EBRUARI 2019

Vad är det allra viktigaste du
som förälder kan göra under
barnens uppväxt?

H E D V I G M O N T G O M E RY

Föräldramagi
25
veckor
på topp”Går direkt till kärnan i vad
listorna i
föräldrarna behöver veta”
Norge
JESPER JUUL

Inriktad på
barnens alla
åldrar
(1–17 år)

Kategori: Fakta
Genre: Psykologi
Imprint: HarperLife
Originaltitel: Foreldremagi
Utgivningsmånad: Februari 2019

Omfång sidor: 184
Översättning: Sabina Söderlund
ISBN inbunden: 9789150941920
ISBN e-bok: 9789150725926
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MH AIRI MC
FÖ RFATTARE
FARL AN E –– DET
TI TEL
KOM M ER ALDRI G VARA ÖVER F ÖR M I G

DET KOMMER ALDRIG
VA R A Ö V E R F Ö R M I G
En oemotståndlig romantisk komedi
Brittiska Mhairi McFarlane
är tillbaka med sin femte roman – varm,
charmig och oemotståndligt humoristisk!
haft
en mer katastrofal vecka i hela sitt liv. När
hon precis fått sparken från sitt jobb på
Sheffields sämsta restaurang kommer hon
hem – och hittar sin pojkvän i säng med
någon annan. Hon har inget annat val än att
sparka ut honom och skaffa ett nytt jobb.

GEORGINA HORSPOOL HAR ALDRIG

”Gud i himlen vad
jag gillar McFarlane.”
– Johanna Lindbäck, Bokhora

”Väldigt, väldigt smart och rolig
Jag är full av beundran ...”
– Marian Keyes

Det är bara det att hennes nya chef visar
sig vara en gammal kärlek … Kan det bli
värre? Ja – när Georginas ex, som är komiker,
börjar använda detaljer från deras kraschade
förhållande i sitt standup-nummer.
Kan Georgina ta makten över sitt förflutna
igen – och vända det till sin fördel?

För alla
som älskar
Marian Keyes
och Jojo Moyes

MHAIRI MCFARLANE är född i Skottland 1976, och innan hon började

14

skriva på heltid har hon bland annat läst engelska på University of Manchester och jobbat som journalist. Hennes första roman You had me at Hello
blev en omedelbar succé när den gavs ut 2012. Efter det har hon fortsatt ta
läsarna med storm med Från och med du (2016), Det är inte jag, det är du
(2016) och Finns det en, finns det flera (2017).

MH A I R I M CFA R L A N E – D ET KO MMERFÖALRFATTARE
D RIG AT T –VARA
TI TEL
ÖVER F ÖR M I G

F EBRUARI 2019

”Hon blir bättre
för varje bok …”
– Bokhora

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Don't You Forget About Me
Utgivningsmånad: Februari 2019

Omfång sidor: ca 432
Översättning: Helena Tusås
ISBN inbunden: 9789150941777
ISBN e-bok: 9789150725858
ISBN ljudbok: 9789176335260
15

Foto: Thron Ullberg

UTSEDD TILL ÅRETS DECKARFÖRFATTARE
– FÖR TREDJE ÅRET I RAD

2019 MARS

EMEL IEFÖSC
RFATTARE
H EP P – BRODER
– TI TEL JAKOB

BRODER JAKOB
Jana Berzelius är tillbaka!
Femte delen i succéserien släpps i mars 2019
EN REGNIG VÅRDAG hittas

en kvinna brutalt
mördad i Norrköping. Det är det andra
offret på kort tid. Omständigheterna är
likadana, benen är hopsydda och kropparna
hittas i Strömmen som flyter genom staden.
Vem vill få dem att se ut som sjöjungfrur
och varför?
När en ny kvinna anmäls saknad är det uppenbart för polisen att de har att göra med
samma gärningsman. Åklagare Jana Berzelius
som leder förundersökningen börjar snart
hitta kopplingar till fallet Simon Norell, en
ung man som mördat sin familj och sedan
dess suttit inspärrad på rättspsyk i Vadstena.

Närmare

175 000 ex
sålda av

Pappas pojke
i Sverige

Men Simon vägrar att prata. Någon måste
vinna hans förtroende innan tiden rinner ut,
och den enda som kan göra det är mannen
som rör sig som en hotfull skugga i Janas liv
– Danilo Peña.
Broder Jakob är en kriminalroman om att
tvingas möta sitt eget våldsamma förflutna.
Om syskonskap, relationer och försoning.
Det är den femte boken i serien om åklagare Jana Berzelius. Serien har sålt i över en
miljon exemplar och blivit en stor internationell succé.

”Jana Berzelius är en fascinerande
och originell karaktär som saknar
motstycke i kriminallitteraturen.”
– Nerikes Allehanda
”En av de bästa deckarna
jag läst någonsin.”
– Anna Jansson, bästsäljande författare
”Och lycklig den som inte upptäckt
Emelie Schepp förut ...”
– Göteborgs-Posten

EMELIE SCHEPP har skrivit fyra böcker i serien om åklagare Jana Berzelius.

Böckerna har tillsammans sålt i över en miljon exemplar, nominerats till
Stora ljudbokspriset samt blivit bästsäljare i flera länder. Hon har utsetts till
årets deckarförfattare (Crimetime Specsavers Award) 2016, 2017 och 2018.
Emelie Schepp bor i Motala tillsammans med sin familj.
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EMEL IEFÖSC
RFATTARE
H EP P – BRODER
– TI TEL JAKOB

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: Mars 2019

M ARS 2 019

Omfång sidor: ca 350
ISBN inbunden: 9789150941814
ISBN e-bok: 9789150725872
ISBN ljudbok: 9789176335208
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C H RIST O P H ER SJFÖU RFATTARE
VE – AL LT –BLITIRTEL
BÄTTRE M ED ÄGG

ALLT BLIR BÄTTRE MED ÄGG
Nyttigt, proteinrikt, lätt att
variera – här kommer allt du
behöver veta om ägg!
NY BOK AV FÖRFATTAREN TILL bästsäljande

Allt blir bättre med bacon. Nu kommer den
perfekta uppföljaren, helt rätt i tiden – vi
lagar ägg som aldrig förr.
Ägg är en av de mest mångfacetterade
råvaror vi har, och tillagningssätten går att
variera i all oändlighet. Dessutom upptäcker
allt fler de nyttiga egenskaperna. Här berättar den norska tv-kocken och författaren
Christopher Sjuve passionerat och insiktsfullt
om allt du behöver veta om ägg.
Fakta varvat med uppfinningsrika och välsmakande recept – självklart med ägg
som huvudingrediens.

Ur innehållet:
• 86 recept med ägg
• Så kokar du ett perfekt ägg
• Äggens historia – från Romarriket till idag
• Vad kom först, hönan eller ägget?
• Ägget i vetenskapen
• Kort sagt: Allt om ägg!
Både recept och kulturhistoria! Allt rikt
illustrerat med färgstarka fotografier. Boken
har svenskt förord av Tony Wallin, matskribent och f.d. chefredaktör för tidningen
Buffé.

Av författaren till storsäljaren
Allt blir bättre med bacon

CHRISTOPHER SJUVE är kock, matredaktör och programledare i tv.
Han har ett intensivt och kärleksfullt förhållande till mat i allmänhet och
till ägg i synnerhet. Han har tidigare kommit med bästsäljaren Allt blir
bättre med bacon (2015).
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C H RISTO P H ER SJFÖU RFATTARE
VE – AL LT –BLITIRTEL
BÄTTRE M ED ÄGG

CHRISTOPHER

SJUVE

M ARS 2 019

Påskens
ultimata
presentbok

ALLT BLIR BÄTTRE MED ÄGG

86 recept
med ägg som

huvudingrediens

CHRISTOPHER SJUVE

ALLT BLIR BÄTTRE MED

ÄGG
Äggens
historia från
romarriket
till idag

Kategori: Fakta
Genre: Kokbok
Imprint: HarperLife
Originaltitel: Egg – allt du trenger å vite
Utgivningsmånad: Mars 2019

Format: Inbunden fyrfärgsbok
Omfång sidor: 222
Översättning: Sandra Rath
ISBN: 9789150941944
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T REN T DALTFÖ
O NRFATTARE
– P OJK E –S LUKAR
TI TEL UNI VERS UM

POJKE SLUKAR UNIVERSUM
En blivande klassiker om villkorslös kärlek
och livets inneboende magi
Episk roman. Stark och omskakande, hjärtskärande
och fylld av hopp. Trent Daltons debut är en
berättelse du sent kommer att glömma.
EN EPISK ROMAN om broderskap, villkorslös
kärlek, familjerelationer och den mest osannolika av vänskaper. Stark och omskakande,
hjärtskärande och fylld av hopp, är Trent
Daltons debutroman en du sent kommer att
glömma.

Brisbane, Australien, 1980-talet

Eli Bells liv är rätt komplicerat. Hans pappa
har stuckit, hans mamma sitter i fängelse och
hans styvpappa är en heroinlangare. Den
mest pålitliga vuxna i hans liv är Slim – en
ökänd brottsling med nationellt rekord i flest
fängelserymningar – som ser efter Eli och
hans stumma geni till storebror.

Bortom den civiliserade världen, i en fattig
förort till Brisbane försöker 12-årige Eli följa
sitt hjärta och förstå vad som krävs för att
bli en god människa. Men ödet ställer hela
tiden hinder i Elis väg, det största av alla är
Tytus Broz, Brisbanes mest beryktade knarkkung.
Och än mer komplicerat kommer det bli.
För Eli kommer snart att bli kär, tvingas att
konfrontera verkligt onda typer och slåss för
att rädda sin mamma ur en riktig knipa. Om
han bara lyckas med det, kanske hans dröm
om att en dag bli en framgångsrik journalist
kan bli verklighet.

”Helt underbar. Jag kramade om mig själv medan
jag läste den. Hjärtat rusade, svällde, flödade
över; tårarna rann; jag fick ont i magen av
skratt. Pojke slukar universum är – jag kan
inte komma på ett mer passande ord – magisk!”
– A.J. Finn, författare
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TRENT DALTON är reporter på The Weekend Australian Magazine och har
tidigare varit redaktör på The Courier-Mail. Han är dubbel vinnare av Walkley
Award for Excellence in Journalism, och trippel vinnare av Kennedy Award for
Excellence in NSW Journalism. Han har vunnit News Awards Features of the
Year fyra gånger! Pojke slukar universum är hans debutroman och den har
tagit både kritiker och läsare med storm i Australien och världen över.
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Läsare av
Nick Hornby,
Dave Eggers och
Jonathan Safran
Foer kommer älska
Trent Dalton!

APRI L 2019

‘Just superb. Boy Swa
confirms Trent Dalto
treasure of Austra

ANNABEL C

Nästan 500 sidor
läste den i två sitt
ville genast läsa
bergochdalbanefär
med filosofiska betr
humor, sanningar

JOHN COLLEE, FÖ

e

s

r

Roman

t

Brottslighet, g
drogberoende, våld
familjer skildras uta
en enda smutsig,
cynisk detalj. Än
berättarglädjen rak
detta. Det är en h
lyfter fram all den
lätthet, skratt, skönh
upprättelse och
världen rym

GEORDIE WILL

WEEKEND AUS

Delvis
självbiografisk
med svart humor
och högt tempo

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Boy Swallows Universe
Utgivningsmånad: April 2019

Omfång sidor: ca 500
Översättning: Tove Hellbom
ISBN inbunden: 9789150941821
ISBN e-bok: 9789150725889
ISBN ljudbok: 9789176335215
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G ÉRARD SALEM
FÖ RFATTARE – TI TEL
– D U B L IR VU XEN D EN DAG D U FÖRLÅTER DI NA F ÖRÄLDRAR

DU BLIR VUXEN DEN
DAG DU FÖRLÅTER
DINA FÖRÄLDRAR
Fransk feelgood som berör på djupet
Absorberande, rörande och ofta humoristisk läsning
som briljant fångar de komplicerade och starka band
vi har till dem som vi kallar vår familj.
FÖR SJU ÅR SEDAN bröt

Boris all kontakt med
sin familj. Nu är han nyskild från både fru
och barn och befinner sig i ett djupt mörker.
Enligt hans psykiater skulle kontakt med de
närmaste kunna hjälpa honom att gå vidare.
Det behöver vara brevledes, per post och
handskrivet, absolut inte via mejl eller sms.
En brevväxling startar, där varje familjemedlem delar sin ilska, sin sorg, sina hemlig-

”En överraskande och fängslande
epistolär roman ... Gérard Salem
utforskar med humor och empati
historien om en familj vars liv
känns märkligt bekant.”

heter – och sin kärlek. Familjen konfronterar
varandra för första gången, föräldrar, barn,
syskon och kusiner omdefinierar sina relationer, och upptäcker därmed något nytt om
sig själva.
Det här är en absorberande, rörande och
ofta humoristisk läsning som briljant fångar
de komplicerade och starka band vi har till
dem som vi kallar vår familj.

”... påminner
oss om de
skriftliga ordens
förlösande kraft.”
– Télé Star

– Parenthèses

GÉRARD SALEM är en fransk psykiater och hypnotisör baserad i
Lausanne, specialiserad på familjeterapi. Han har tidigare författat flera
verk inom psykiatri, terapi och familjerelationer. Gérard Salem deltar ofta
i konferenser runt om i världen (USA, Kina, Italien, Frankrike) och han
samarbetar med internationella universitet med fokus på familjeterapi.
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Humoristisk
läsning som briljant
fångar de komplicerade och starka
band vi har till
vår familj

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Tu deviens adulte le jour où
tu pardonnes à tes parents
Utgivningsmånad: April 2019

Omfång sidor: 250
Översättning: Fredrika Spindler
ISBN inbunden: 9789150941913
ISBN e-bok: 9789150725896
ISBN ljudbok: 9789176335246
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GAB RIEL L A UFÖ
L LRFATTARE
B ERG W ESTI
– NTI–TELÖVERLEVAREN

ÖVERLEVAREN
Femte delen i den populära
deckarserien Morden i Hudiksvall
Ett mord på en rastplats utanför Hudiksvall, en
intern som oväntat rymmer från Hall, ett skickligt
planerat och spektakulärt rån i Stockholm – allt flätas
samman i Gabriella Ullberg Westins Överlevaren.
PÅ EN RASTPLATS UTANFÖR HUDIKSVALL

hittas en långtradarchaufför ihjälskjuten.
Kriminalinspektör Johan Rokka tilldelas fallet
och finner snart kopplingar till Stockholms
undre värld – den han en gång lämnade bakom sig. Det blir upptakten till ännu en andlöst spännande Morden i Hudiksvall-deckare.
Viktor Berger avtjänar ett långt fängelsestraff på Hall. Han har bara ett år kvar till
frigivning och sin efterlängtade framtid med
flickvännen Sanna. Men på grund av en hållhake tvingas han rymma för att begå ett sista

”Gabriella Ullberg Westin fortsätter
att utvecklas i sitt skrivande och
personporträtten hon skapar tillhör
de bästa inom den svenska deckarlitteraturen.”
– Johannas deckarhörna

brott – ett rån i Stockholm där bytet är värt
100 miljoner. Sanna blir chockad när hon får
veta vad som hänt. Vad kunde få Viktor att
riskera hela deras framtid?
Johan Rokka kämpar med att lösa fallet,
samtidigt som han brottas med händelser i
sitt förflutna.
Rokkas, Viktors och Sannas öden flätas
skickligt samman i Överlevaren, en delvis
verklighetsbaserad historia om hot och
hållhakar, falsk och sann lojalitet, svek och
villkorslös kärlek.

”Kompetent
polisdeckare med
välkonstruerad intrig.”
– Lotta Olsson, DN,
om Slaktaren

GABRIELLA ULLBERG WESTIN är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall.
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Hon har studerat kriminologi vid Stockholms Universitet och innan hon blev
författare på heltid var hon kommunikationsansvarig på ett telekombolag.
Hon bor i Stockholm med sin man som är polis och två barn. Överlevaren är
femte boken om kriminalkommissarie Johan Rokka och historien har växt
fram i samarbete med Gabriellas vän, den f d långtidsdömde Johan Viktor,
som gick bort 2017.
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Storfavorit
bland svenska
bokbloggare

Delvis
verklighetsbaserad

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2019

Omfång sidor: ca 330
ISBN inbunden: 9789150941869
ISBN e-bok: 9789150725902
ISBN ljudbok: 9789176335222
27

2 0 1 9 A PR I L

YRSA FÖ
SIGRFATTARE
U RDARD Ó T–TITIR TEL
– ARVET

ARVET
Första delen i en bästsäljande serie
av Islands främsta deckardrottning
ARVET ÄR FÖRSTA DELEN i

isländska deckardrottningen Yrsa Sigurdardóttirs serie om
barnpsykologen Freyja och polisen Huldar.
Författaren väver skickligt samman mörka
familjehemligheter och en mordintrig som
får blodet att isa sig.
En kvinna hittas mördad i sitt hem i Reykjavijk, och enda vittnet är en liten flicka som
polisen hittar gömd i rummet där mordet
skedde. Hon är så chockad av händelsen att
hon har slutat tala.
Kriminalpolisen Huldar står handfallen
inför flickans tystnad. Han vänder sig till psykologen Freyja som har stor erfarenhet av

”Levande miljöbeskrivningar,
intressanta karaktärer och en
isande intrig gör Arvet till en
historia att njuta av.”
– Peter Robinson
”En magnifik författare.
Arvet är omöjlig att
lägga ifrån sig.”
– Karin Slaughter

att arbeta med traumatiserade barn.
Freyja är skeptisk till polisen i allmänhet,
och Huldar i synnerhet. Men hon är fast
besluten att skydda flickan. Det kan bli
svårare än någon av dem först anar. Mördaren lämnar kryptiska ledtrådar till dem, men
klarar de av att tyda dem innan nästa offer
skördas?
Arvet står ut i mängden bland alla nordic
noir-thrillers som givits ut de senaste åren.
Historien innehåller så många lager, är så
skickligt konstruerad, att ingen på jakt efter
nästa stora nordiska deckarupplevelse kommer bli besviken.

Arctic noir!
Isländsk succé
som sticker ut i
det svenska deckarlandskapet

YRSA SIGURDARDÓTTIR är född 1963 på Island. Hon debuterade 2005

28

och hennes böcker har hittills sålts i över 2 miljoner exemplar och översatts
till fler än 30 språk. Arvet är första delen i serien om barnpsykologen Freyja
och polisen Huldar. För boken har författaren tilldelats The Blood Drop
(Islands största deckarpris), Palle Rosenkrantz-priset i Danmark och nominerats till Glasnyckeln. Arvet gick direkt in på bästsäljarlistorna i bland annat
Tyskland, Danmark och Norge.

YRSA FÖ
SIGRFATTARE
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2 miljoner
sålda böcker,
översatt till
30 språk och hyllad
av Lotta Olsson,
DN

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman/thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: DNA/The Legacy
Utgivningsmånad: April 2019

Omfång sidor: ca 480
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN inbunden: 9789150941876
ISBN e-bok: 9789150725919
ISBN ljudbok: 9789176335239
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MARIA
FÖ RFATTARE
B O REL IU–S –TI TEL
BLI SS

BLISS

Hälsorevolutionen fortsätter! Den antiinflammatoriska resan mot ett bättre jag
Hälsorevolutionen släpptes i januari 2018 och
blev omedelbart en bästsäljare. Nu fortsätter
Maria Borelius sin personliga resa och kunskapsjakt.
I mars kommer den nya efterlängtade boken.
BLISS TAR VID där

Hälsorevolutionen slutade.
Forskningen kring inflammation stormar fram
över världen och Maria Borelius fortsätter
att följa forskare och gurus tätt i hälarna
och lägga det spännande pusslet för hur vi
når ett ännu bättre jag. Resan tar henne till
Wales, Los Angeles, San Francisco och Japan,
där kvinnorna lever längst i hela världen.
I nya boken delar Maria med sig av de
bästa insidertipsen för att få till en antiinflammatorisk livsstil i vardagen. Bliss ger
läsaren helt nya genvägar och enkla knep
som verkligen fungerar.
Boken innehåller 30 antiinflammatoriska
vardagsrecept, träningsprogram, matplaner,
inköpslistor och humoristiska vardagsinsikter.
Maria bjuder också på egna misslyckanden

och utmaningar hon mött på vägen.
– Bland annat åker jag på ett bakslag med
akut ryggont efter fel mat, för mycket vin, stress
och tuffa möten. Det känns viktigt att dela
med mig av mitt eget liv, både de goda och
de motiga dagarna. Dialogen med läsarna är
fantastisk. Den antiinflammatoriska livsstilen,
har verkligen blivit en positiv rörelse.
Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil utkom i januari 2018 och ligger
fortfarande på topplistorna. Boken har hittills
sålt i över 50 000 exemplar bara i Sverige
och är även utgiven i Danmark och Finland.
Nästa år släpps den i USA, Storbritannien,
Italien, Norge med flera länder via ett världskontrakt med HarperCollins.

”Av alla tankar om hälsa och sjukdom är Maria Borelius
bok Hälsorevolutionen den som jag verkligen känner är
på rätt spår. Håller med i typ allt. Fan vad bra, Maria!”
– Malin Berghagen, författare och yogainstruktör
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MARIA BORELIUS är prisbelönt vetenskapsjournalist och författare till Sedan du fött
(1993), Motboken (2003), Bryt det sista tabut (2013) och bästsäljande Hälsorevolutionen
(2018). Hon är kolumnist i DI, grundare till Stiftelsen Ester samt kommunikationsrådgivare
till läkemedels- och techföretag. Maria har tidigare varit vetenskapsreporter på Rapport,
programledare för vetenskapsprogrammet NOVA, handelsminister och VD på globala
mikrofinansorganisationen Hand in Hand International. Hon är fil.kand. i biologi, fysik och
matematik och har en master i vetenskapsjournalistik. Hon bor i London med sin man.

MARIA
FÖ RFATTARE
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antiinflammatoriska
vardagsrecept
+ matplaner, knep
och träningsprogram

SUCCÉBOKEN!

50 000
sålda ex

Kategori: Fakta
Genre: Personlig utveckling
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: April 2019

Omfång sidor: ca 350
ISBN inbunden: 9789150942156
ISBN e-bok: 9789150725841
ISBN ljudbok: 9789150904055
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JESSIC A FREJFÖ–RFATTARE
GRIL L A - HUR
– TI TEL
LÄTT SOM HELST

GRILLA
– HUR LÄTT SOM HELST
Grilla – hur lätt som helst innehåller över 100 enkla
recept för grillkvällen! Här finns allt du behöver för att
lyckas vid grillen; marinader, såser, fågel, fisk, mittemellan,
grönsaker och drinkar. Dessutom bjuder Jessica på tips
och tricks på hur du skapar de härligaste grillmiddagarna.
”Jag skriver den här boken för jag vet att
det är hur lätt som helst att grilla. Det finns
hundratals tekniker och metoder, men man
behöver inte veta ALLT om grillning, man
behöver bara veta hur man svänger ihop en
schyst middag!
Här har jag samlat över 100 recept. Du
hittar marinader, såser, fågel, fisk, mittemellan,
grönsaker, drinkar och massor med tips och
tricks på hur du tar de bästa genvägarna och

skapar de härligaste middagarna. Det blir
fräscha örter, syrliga citroner, heta kryddor,
maffiga svampburgare, krispiga grönsaker,
fina fiskar och smakrika grillspett.
Grillat är enligt mig roligt, supergott och
opretentiöst! Som alltid med massor av
smak och minimalt med ingredienser. Allt för
att livet ska vara så lätt och smakfullt som
möjligt.”

Inspiration från Jessicas Instagram

JESSICA FREJ är tv-kocken och matskribenten som slog igenom som

tittarfavorit i Sveriges mästerkock 2011. Sedan dess har hon gett ut flera
kokböcker, medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon, driver en egen
Youtube-kanal, ”Lättlagat med Jessica Frej”, samt är tidningen Amelias
matprofil och bloggare.

32

J ESSIC A FREJFÖ–RFATTARE
GRIL L A - HUR
– TI TEL
LÄTT S OM HELST

APRI L 2019

100

recept på
fågel, fisk, kött,
vego och såser

Första boken med Jessicas
lättlagade vardagsmat (2018)

Kategori: Fakta
Genre: Kokbok
Imprint: HarperLife
Originaltitel: Grilla – hur lätt som helst
Utgivningsmånad: April 2019

Format: Inbunden fyrfärgsbok
Omfång sidor: ca 160
ISBN: 9789150942170
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”Skrämmande om kvinnohat”
– Norran.se
”Årets genombrott i deckardrottningvärlden. Ericson har
skrivit en briljant story om
män som hatar kvinnor och
det blir rena Lisbeth Salander
2.0 när hackerbrotten nystas
upp.”
– Nya Wermland

Den tredje fristående boken i den kritikerrosade serien om
polisen Liv Kaspi och Erlagruppen. Den här gången utreder
de en rad brott som helt saknar motstycke i svensk kriminalhistoria: grova våldtäkter med förövare som inte kan dömas.
Boken bygger på verkliga händelser.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: Januari 2019

34

Format: Pocket
Omfång sidor: 288
ISBN: 9789150941753

POCKET – F EBRUARI 2019
"En lättläst och spännande bladvändare som
man verkligen blir berörd av. Jag vill väldigt
gärna läsa fler böcker av den här författaren!"
– Boklysten
Tyskland, 1944. Den sextonåriga Noa försörjer sig som
städerska på en tågstation då hon en kväll till sin fasa upptäcker en godsvagn fylld med övergivna judiska spädbarn.
Innan hon hinner tänka lyfter hon upp ett av barnen och
flyr hals över huvud ut i vinternatten. Noa och barnet, som
får namnet Theo, räddas och tas om hand av ett kringresande cirkussällskap och hon lär känna Astrid, en trapetsartist med gåtfullt förflutet. Kriget kommer allt närmare,
Theos liv är i fara och snart inser Noa och Astrid att deras
enda chans att överleva är att släppa taget om sina hemligheter och våga lita på varandra.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: The Orphan’s Tale
Utgivningsmånad: Februari 2019

Format: Pocket
Omfång sidor: 354
Översättning: Sandra Rath
ISBN: 9789150941968

Bästsäljande romanceförfattaren
Sarah Morgan är tillbaka med en
ny varm berättelse om vänskap,
systerskap och familjeband.
När Lauren, Jenna, Nancy och Mack – tre generationer
av familjen Stewart – samlas för att tillbringa sommaren
i Martha’s Vineyard börjar både gamla hemligheter och
starka känslor bubbla upp. Nu måste de fyra kvinnorna
– alla med lika starka viljor och bestämda åsikter –
försöka lära sig hur man är en familj igen. Om de bara
vågar avslöja vad de bär inom sig …
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: How to Keep a Secret
Utgivningsmånad: Februari 2019

Format: Pocket
Omfång sidor: 384
Översättning: Tove Hellbom
ISBN: 9789150941975
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Utvald
av Reese
Witherspoons
bokklubb

”Det blir en medryckande berättelse,
i gränslandet mellan chicklit och
historisk fiktion, och boken är svår
att lägga ifrån sig.”
– Kajsa Banck, BTJ-häftet nr 20, 2018
Två starka kvinnoöden flätas samman i ett
gemensamt sökande efter en ung kvinna,
spårlöst försvunnen under andra världskriget.
En osannolik vänskap tar sin början och spåren
leder dem rakt in i kärnan av det största kvinnliga spionnätverket under första världskriget.
En storslagen berättelse, inspirerad av verkliga
händelser.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: The Alice Network
Utgivningsmånad: Mars 2019

Format: Pocket
Omfång sidor: 592
Översättning: Helena Dahlgren
ISBN: 9789150942002

”En opretentiös,
ärlig berättare.”
– Expressen
Agneta Sjödins sjätte roman är en charmig och
hoppfull berättelse om att vara kvinna mitt i
livet, att följa sin inre kompass och våga lita på
att man räcker till.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Mars 2019
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Format: Pocket
Omfång sidor: 272
ISBN: 9789150942019

POCKET – APRI L 2 019
"Som en film. En fängslande förstapersonskildring ... den mest autentiska berättelsen inifrån
El Chapos värld – för Hogan var faktiskt där
och gjorde det som ingen trodde var möjligt."
– USA Today
Jakten på El Chapo är en thriller direkt ur
verkligheten – den sanna historien om den åtta
år långa jakten på ökända mexikanska knarkkungen Joaquín Archivaldo Guzmán-Loera, mer
känd som El Chapo.
Kategori: Fakta
Genre: Biografi
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Hunting El Chapo
Utgivningsmånad: April 2019

Format: Pocket
Omfång sidor: 320
Översättning: Anders Nunstedt
ISBN: 9789150942064

I Den som ser korsas två kvinnors vägar vid en tidpunkt i deras liv då båda verkligen behöver en vän.
Nova talar fem språk och är blind sedan födseln.
När hon genomgår en operation för att kunna se
börjar en inre resa. Kate, framgångsrik arkitekt och
gift med Tony, ligger på sjukhus efter att ha fått ett
slag i huvudet. En vacker vänskap börjar spira, en
vänskap som snart utvecklas till något mer.
Den här rasande bra debuten, om två komplexa,
starka men vilsna kvinnor, kommer garanterat att
få dig att se på världen med andra ögon.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: The Rules of Seeing
Utgivningsmånad: April 2019

Format: Pocket
Omfång sidor: ca 432
Översättning: Tove Hellbom
ISBN: 9789150942040

"Den brittiske poeten och författaren Joe Heaps (f. 1986) debutroman
Den som ser är en ovanligt färgstark skildring av blindhet och
problemen med återerövrad syn. /…/ En ovanlig och vacker kärleksroman.”
– Elisabeth Brännström, BTJ-häftet nr 21, 2018
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”Jag trivs bäst i
källaren hemma
i Motala”

5 frågor

GRAT TIS
Emelie Schepp!
1

Nyligen röstades du
fram av läsarna till
Årets deckarförfattare
– för tredje året i rad.
Hur får man så hängivna
läsare?
Ända sedan jag gav ut på
eget förlag har jag försökt att
värna om mina läsare. Har alltid tagit mig tid att prata med
dem på signeringar och på
sociala medier. Att bli hyllad
av sina läsare är det finaste
som finns.

2

Broder Jakob är den
femte delen i serien
om Jana Berzelius. Hur
fick du idén till den nya
boken?
I varje bok jobbar jag med
två parallellhistorier, den ena
kretsar kring själva brottet
och utredningen och den
andra kretsar kring Jana
Berzelius och hennes desperata försök att hålla sin
blodiga bakgrund hemlig.
Och till femte boken såg jag
Strömmen framför mig. Kanske, tänkte jag, är det någon
som vill förvandla kvinnor
till sjöjungfrur och lämna
deras kroppar i ån som flyter
genom Norrköping. Men vem
är kapabel till att utföra så

brutala mord? Och så såg jag
Jana och hennes strävan att
komma åt Danilo som hon
delar sitt blodiga förflutna
med och som alltid levt som
en hotfull skugga i hennes liv.
Vad händer när hon tvingas
lyssna på honom för en gång
skull?

3

Vad är det viktigaste
för dig när du skriver?
Jag har svårt att skriva någon
annanstans än hemma. Kan
till exempel inte skriva på ett
café eller på ett tåg. Trivs helt
enkelt bäst i källaren hemma i Motala där det är tyst
och dunkelt. För det mesta
skriver jag med tystnaden
som sällskap men det händer
att jag ibland letar fram musik
som kan ge mig inspiration
till den scen jag skriver på.
Om scenen handlar om
Jana och hennes före detta
åklagarkollega Per lyssnar jag
exemplevis på lugna låtar och
om scenen är mer actionbetonad lyssnar jag på dramatiska, snabba låtar. Och jag har
inga problem att kliva ner i
källaren och sätta mig framför
datorn. Skulle praktiskt taget
kunna sitta där dygnet runt
eftersom jag älskar att skriva.

4

Din huvudkaraktär
Jana Berzelius är
åklagare i Norrköping –
hur är hon som person?
Jana Berzelius är en framgångsrik åklagare som arbetar
med att upprätthålla lagar
och regler i samhället, men
som inte drar sig för att
bryta mot dem för att dölja
sin mörka bakgrund. Det är
många som uppskattar att
läsa om hennes dubbelnatur.
I nya boken Broder Jakob
får vi möta en djupare, mer
personlig, sida hos henne och
det är första gången någonsin
som hon bestämmer sig för
att öppna upp sig – helt.

5

Dina böcker har fått
stor internationell
framgång och är sålda
till ett 30-tal länder.
Vilket land åker du helst
till för att möta läsarna?
Tyskland är ett land jag mer
än gärna åker till. Tyskarna
är enormt duktiga på att arrangera festivaler. Publiken är
dessutom alltid hängiven och
engagerad och det märks att
de uppskattar serien om Jana
Berzelius.
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