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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 – A
 gatha Christie kontrakteras
till Collins
1949 – H
 arlequin 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 – G
 ao Xingjian vinner Nobelpriset i
litteratur för Soul Mountain, utgiven
av HarperCollins Australien
2014 – H
 arperCollins 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.

Humor, kärlek, spänning,
relationer och långläsning
Vi går mot ljusare tider – HarperCollins har ökat försäljningen
med mer än 50 procent det senaste året och nu våras det för
flera av våra nya stora författare.
I maj kommer kriminalinspektör Simon Häggströms outhärdligt
spännande romandebut, Flickorna som sprang. En berättelse
inifrån Stockholms skuggvärld med poliser, hallickar, sexköpare
och överlevare. Ett måste för den som gillar deckare med hög
puls och samhällsperspektiv (läs intervjun med Simon på sid 34).
Välkommen Simon!
Samma månad kommer hyllade feelgoodförfattaren Eli Åhman
Owetz med sin nya kärleksroman, Brevvännerna. Charmig Roslagsmiljö och You’ve got mail-känsla utlovas. Välkommen Eli!
Vi släpper också årets roligaste aktivitetsbok för vuxna, den
internationella succén Den lilla arga boken av Lotta Sonninen.
Det här är boken för alla som fått nog av positivitet, tacksamhet
och lycka. Den perfekta presentboken till både dig själv eller
någon härlig gnällspik i din närhet.
På vår översatta lista märks bland annat:
Pojkarna i grottan av ABC News-korrespondenten Matt Gutman
– den skakande berättelsen om de thailändska pojkarna som
fastnade i en grotta i ungefär två veckor.
Den andra kvinnan av Daniel Silva – upptäck mästaren av
spionromaner!
Den bästa mamman av Aimee Molloy – en laddad thriller om
en grupp nyblivna mammor i Brooklyn.
Hyllade norska deckarförfattaren Jan-Erik Fjell – Rovdjuret är
den fjärde delen i succéserien om Anton Brekke som vi släpper
direkt i danskt band.
Sedan räknar vi dagarna till augusti när vi välkomnar Gunilla
Bergensten till förlaget. Hennes nya bok, Vi skulle ha fjällvandrat (och andra misstag jag gjorde när barnen var små) är en
efterlängtad uppföljare till hennes kultförklarade Familjens projektledare säger upp sig. Med sin humor och träffsäkra känsla för
relationer lockar hon fram både skratt och tårar av igenkänning.
Samma månad ger vi också ut Don Winslows omtalade roman
Muren – ett naket porträtt av det moderna USA från en av de
riktigt stora amerikanska berättarna.
Och så presenterar vi golfstjärnan Helen Alfredssons biografi
Ett vinnande slag, skriven tillsammans med Jessika Devert.
Till sist: En av mina favoritförfattare Robin Sharma, en rockstjärna bland världens ledarskapskonsulter, mest känd för bästsäljaren
Munken som sålde sin Ferrari. Nu vill han få oss att kliva upp
redan kl 05.00 på morgonen. Den som äger sin morgon kan
nämligen förändra sitt liv.
Sommaren är min och mångas
favorittid för nya bokupptäckter.
Härlig läsning önskar vi er alla!

Förlagschef
Gunilla Bergensten tillsammans
med Carina Nunstedt
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2019 MAJ

SIMO N H ÄG GST RÖ M – F LI CKORNA SOM S PRANG

FLICKORNA SOM SPRANG
Romandebut inspirerad av verkliga händelser
Outhärdligt spännande, berättelsen läses med
hög puls och andan i halsen.
I Flickorna som sprang får läsaren följa med
in i Stockholms skuggvärld och möta poliser,
hallickar och sexköpare – och de som gör
sitt bästa för att överleva där.
Jennifer och Malvina har rymt från sitt
senaste HVB-hem, sover på en madrass i ett
garage, lurar torskar på pengar och dras in
i en härva de inte kan klara sig ur. Samtidigt
lär vi känna prostitutionspoliserna Markus
och Natalia i jakten på människohandlarna.
Prostitutionsvärlden är en ännu outfors-

”En lika osminkad som stark skildring
av samhällets mörkaste baksidor.”
– Smålands-Tidningen om Nattstad

kad plats i kriminalromansammanhang, nu
tar Simon Häggström oss i handen och
för oss dit. Det är en oförglömlig resa, en
verklighetsnära skildring av de mörka sidor
i samhället som vi ofta väljer att blunda för
– men boken handlar också om människans
överväldigande förmåga att överleva under de mest extrema förhållanden. Det är
outhärdligt spännande och berättelsen läses
med hög puls och andan i halsen.

”Simon Häggström skriver rakt på,
dramatiserar ibland men lyckas bevara
trovärdigheten hela vägen.”
– Jönköpings-Posten om Skuggans lag

SIMON HÄGGSTRÖM är författare och kriminalinspektör vid människohandelsgruppen inom NOA, Nationella operativa avdelningen. Under tio år
har han arbetat som polis med inriktning mot prostitution och människohandel, och han har också skrivit två uppmärksammade böcker om den
undre världen, Skuggans lag (2016) och Nattstad (2017). Flickorna som
sprang är hans romandebut och den inledande delen i en ny kriminalserie.

4
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M AJ 2 019

Simon Häggströms
efterlängtade
kriminalroman

Verklighetsnära
skildring av
samhällets
mörkaste sidor

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

Omfång sidor: ca 300
ISBN inbunden: 9789150943351
ISBN e-bok: 9789150726893
ISBN ljudbok: 9789176335338
5

Katalog_sommar2019.indd 5

2019-01-22 09:38:15

2019 MAJ

EL I ÅH MAN OW ETZ – BREVVÄNNERNA

BREVVÄNNERNA
Vad händer när man mitt i livet
drabbas av den stora kärleken?
En charmig kärlekshistoria i
You've Got Mail-anda.
Vid första anblick har Malin allt man kan
önska sig. Ändå är hon inte lycklig. Hennes äktenskap går på rutin och hon saknar
närhet och någon att prata med. Veckans
höjdpunkt är när bokbussen kommer till byn
och romanerna som hon kan fly verkligheten med.
Erik har nyligen flyttat från Stockholm till
idylliska Roslagen efter att ha hamnat vid ett
vägskäl i livet. I en lånebok hittar han av en
slump några utrivna sidor ur ett antecknings-

block. De handskrivna orden om förlust och
längtan gör honom nyfiken. Vem är kvinnan
som lättat sitt hjärta?
En anonym brevväxling, via bokbussen, tar
sin början – en som väcker starka känslor
hos två människor som mitt i livet frågar
sig om det är för sent att hitta lyckan. För
kan man verkligen falla för någon man bara
brevväxlat med? Och hur vet man när
tiden är inne att riskera allt för att följa sina
drömmar?

”Den charmigaste bok jag läst i år.”
– Christoffer Holst om
Anna-Lisas antik

”Åhman Owetz skriver med ett lättsamt
driv som gör att man har svårt att lägga
ifrån sig boken.”
– BTJ om Hemma hos Bettan

”Är så glad att Eli Åhman Owetz (min
absoluta favoritförfattare) har låtit oss
läsare få lära känna Anna-Lisa. Det har
varit en ära från första boken till sista.”
– Bloggen My loved books

”En av landets skickligaste på att få
läsarna på gott humör.”
– Nisse Scherman, Tankar från en
samlares hjärna, om Hemma hos Bettan

ELI ÅHMAN OWETZ är författare och journalist. Hennes berättelser

utspelar sig i lantliga Roslagen, där Eli numera bor på gården där hon
växte upp. Hon debuterade 2013 med den hyllade romanen Anna-Lisas
antik, första delen i en serie feelgoodböcker. Brevvännerna utspelar sig i
samma miljö men är en helt fristående roman.
6
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EL I ÅH MAN OW ETZ – BREVVÄNNERNA

M AJ 2 019

Ny roman av
författaren till
Hemma hos Bettan
och Anna-Lisas Antik

Eli Åhman
Owetz
har nominerats
till Stora
ljudbokspriset

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Maj 2019

Omfång sidor: ca 300
ISBN inbunden: 9789150943375
ISBN e-bok: 9789150726916
ISBN ljudbok: 9789176335345
7
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2019 MAJ

DAN IEL SILVA – DEN ANDRA KVI NNAN

DEN ANDRA KVINNAN
Upptäck mästaren av spionromaner!
Med sin nya bok bevisar Daniel Silva
att han är en av de allra bästa i sin genre.
I en avlägsen by i Andalusiens berg börjar en
kvinna skriva ner sin berättelse. Den handlar
om mannen hon en gång älskade och om
barnet som togs ifrån henne. Hon är en av
de få som känner till Kremls bäst bevarade
hemlighet – att KGB för länge sedan lyckades få in en spion i västvärldens hjärta. En
spion som nu står på maktens tröskel.

Bara en man kan avslöja konspirationen:
Gabriel Allon, legendarisk konstkonservator,
lönnmördare och chef för israeliska underrättelsetjänsten. Han har slagits mot Rysslands mörka krafter förut, och har förlorat
mycket. Nu samlar han kraft för den slutliga
uppgörelsen …

”Fantastisk … ”
– Publishers Weekly

”Av alla som skriver spionromaner idag
är Daniel Silva helt enkelt den bästa.”
– Kansas City Star

”Silvas böcker är alltid fascinerande …
Den griper tag och kommer göra alla fans
av Daniel Silva nöjda – men tilltalar också
alla som gillar spiongenrens äldre mästare,
som John le Carré och Graham Greene.”
– Kirkus Reviews

”Ytterligare en juvel i spionromanmästarens gnistrande krona.”
– Booklist

DANIEL SILVA är flerfaldigt prisbelönt och anses vara en av thrillergenrens
allra främsta författare. Han debuterade 1997 och har sedan dess skrivit en
lång rad hyllade spionromaner, bland annat serien om Gabriel Allon. Hans
böcker har översatts till fler än 30 språk.

8
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DAN IEL SILVA – DEN ANDRA KVI NNAN

M AJ 2 019

Prisbelönt bästsäljande författare
översatt till fler än
30 språk

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Spionroman
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: The Other Woman
Utgivningsmånad: Maj 2019

Omfång sidor: ca 400
Översättning: Susanne Andersson
ISBN inbunden: 9789150943368
ISBN e-bok: 9789150726909
ISBN ljudbok: 9789176335352
9
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2019 MAJ

L O T TA SO N N IN EN – DEN LI LLA ARGA BOKEN

DEN LILLA ARGA BOKEN
Den internationella succén
– nu på svenska!
Skrattfest!
Årets roligaste aktivitetsbok.
Är du trött på allt prat om positivitet, tacksamhet och lycka? Här är boken för dig.
Den lilla arga boken är en parodi på vår tids
självhjälpstrend, en vansinnigt underhållande
aktivitetsbok för vuxna, med fokus på
negativitet, avundsjuka och olycka. Lista dina
fiender, ventilera ilskan, gråt över spilld mjölk
och skriv ner allt som är dåligt i ditt liv och
vems fel det är – och se sedan till att hålla
boken långt borta från din partner, dina barn
och dina kollegor …
”Jag har inte skrattat så mycket på länge. Den här boken är
det roligaste du kan läsa i sommar.”
– Ilta-Sanomat
”Det här är helt briljant. Den får dig att glömma bort att kolla
mejlen och istället börja skriva hatlistor, men det tar inte lång
tid innan man börjar skratta åt sina egna elaka tankar och sin
fånighet. Jag älskar den – det är självhjälp kamouflerad som
anti-självhjälp.”
– Erwin Koning, nederländska förlaget A.W. Bruna

Den perfekta
presentboken!

”Befriande och underbart dråplig! Vi är stolta förläggare för
den här arga lilla boken.”
– Céline Hamilton, förläggare

LOTTA SONNINEN kommer från Finland och jobbar som förlagsredaktör och översättare. Hon fick

idén till boken när hon arbetade med ännu en ny bok om positivitet. På sin fritid spelar hon i band och
har även uppträtt som ståuppkomiker. Den lilla arga boken är redan en internationell försäljningssuccé,
såld till 30 länder.

10
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L O T TA SO N N IN EN – DEN LI LLA ARGA BOKEN

M AJ 2 019

Humoristisk
parodi på
lyckotrenden

LOT TA S O N N I N E N

DEN

LILLA
ARGA
BOKEN

FÖRSTÖR
DIN DAG ...
OCH ALLA
ANDRAS OCKSÅ

Kategori: Facklitteratur
Genre: Personlig utveckling/humor
Imprint: HarperLife
Originaltitel: Pieni pahan mielen kirja

Utgivningsmånad: Maj 2019
Omfång sidor: ca 112
Översättning: Peppe Öhman
ISBN: 9789150943535
11
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2019 JUNI

MAT T G U T MAN – POJKARNA I GROTTAN

POJKARNA I GROTTAN
Den dramatiska berättelsen bakom
räddningsaktionen som skakade världen
Nervkittlande reportagebok om de thailändska
pojkarna som blev instängda i grottan.
Sommaren 2018 riktades hela världens uppmärksamhet mot grottsystemet Tham Luang
i norra Thailand, där tolv pojkar och deras
fotbollstränare satt instängda i kyla och totalt
mörker. Här berättar nyhetsjournalisten Matt
Gutman deras dramatiska historia – och om

hur en grupp grottdykare och marinsoldater mot alla odds lyckades få ut pojkarna
levande. Boken bygger på en lång rad djupintervjuer och innehåller unikt fotomaterial
inifrån grottan.

”De hade dykt upp i ett främmande och ogästvänligt område. Tre timmars hård simning och de
var långt ifrån hjälpen, djupt inne i en tunnel som var mörkare än någon plats du kan hitta i bortre
rymden. Hit nådde inga radio- eller mobilsignaler. Det var en plats så avlägsen och hotfull att den
effektivt hindrat räddningsteamet från att ta sig hit under nio dagar i sträck. De befann sig i norra
Thailand, men de hade lika gärna kunnat vara på en annan planet.”
– Utdrag ur Pojkarna i grottan

MATT GUTMAN är journalist och jobbar som korrespondent för amerikanska
ABC News. Han har rapporterat om nyhetshändelser i mer än 40 länder världen
över – från terrorattackerna i europeiska storstäder till konflikterna i Mellanöstern.
12
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MAT T G U T MAN – POJKARNA I GROTTAN

JUNI 2019

Innehåller unikt
bildmaterial inifrån
grottan

Skriven av en av
USA:s främsta
nyhetsjournalister

Kategori: Facklitteratur
Genre: Biografi
Imprint: HarperLife
Originaltitel: The Boys in the Cave
Utgivningsmånad: Juni 2019

Omfång sidor: ca 320
Översättning: Rebecka Edgren Aldén
ISBN inbunden: 9789150943610
ISBN e-bok: 9789150727029
ISBN ljudbok: 9789176335413
13
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2019 JUNI

PAT RIC K H ASBURGH – PI RATA

PIRATA
Lika delar thriller och gripande roman
av manusförfattaren till 21 Jump Street
Nick flyr till Mexiko för att surfa och glömma sitt tidigare
liv. Men allt blir inte riktigt som han tänkt sig.
När Nick blir skjuten förlorar han allt.
Sitt ena öga, jobbet, vårdnaden om sonen
och sin självrespekt. Han flyr från Kalifornien
till Mexiko, där han surfar och dricker med
lokalbor. Smeknamnet Pirata får han på
grund av ögonlappen.
När hans kompis blir dödad av sin flickvän,
Meagan, lägger Nick skulden på sig själv. Han
är svag för Meagan och hennes två pojkar

och bestämmer sig för att hjälpa henne att
göra sig av med liket.
Nick och Meagan inleder ett stormigt
förhållande och plötsligt har Nick något som
liknar en familj igen. Men när en kropp flyter
upp på stranden och en FBI-agent dyker
upp för att leta efter Nick inser han att det
förflutna kommit ikapp honom …

”Det är sällan man läser en bok som är skrämmande,
berörande och rolig på samma gång, men Patrick
Hasburgh lyckas på något sätt. Hans surfande huvudkaraktär är redan klassisk – tänk Philip Marlowe, men
på surfbräda.”
– Carl Hiaasen, författare

”Driven av humor och spänning
– Pirata bjuder på en snabb och
övertygande läsning.”
– Kem Nunn, författare

PATRICK HASBURGH är en amerikansk manusförfattare och producent

som arbetat länge inom filmvärlden. Han ligger bakom kultserien 21 Jump
Street och har också arbetat med The Greatest American Hero. Pirata är
hans andra roman.
14
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PAT RIC K H AS BURGH – PI RATA

JUNI 2019

Narcos möter
Point Break

Filmiskt
spänningsdrama

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Pirata
Utgivningsmånad: Juni 2019

Omfång sidor: ca 352
Översättning: Susanne Andersson
ISBN inbunden: 9789150943412
ISBN e-bok: 9789150726923
ISBN ljudbok: 9789176335369
15
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2019 JULI

RO B IN SHARM A – 0 5.00

05.00
ÄG DIN MORGON,
FÖRÄNDRA DITT LIV
Av författaren till Munken som sålde sin Ferrari.
Vem drömmer inte om att få mer tid? Den
numera smått legendariska ledarskapscoachen Robin Sharma började utveckla
sitt revolutionerande koncept med tidiga
morgonrutiner för drygt 20 år sedan. Sedan
dess har han hjälpt otaliga människor världen
över att öka sin produktivitet, leva ett hälsosammare liv och finna lugn och fokus i en
kaotisk tid. Nu finns hans teorier för första
gången i bokform. Här avslöjar Sharma hur

”Ledarskapsguru med
rockstjärnestatus.”
– The Globe and Mail

genier och framgångsrika företagsledare
startar sina morgnar för att prestera på
högsta nivå – en hittills okänd teknik som
hjälper dig att vakna tidigt och direkt känna
dig inspirerad och fokuserad. Steg för steg
får läsaren lära sig att använda morgonens
lugn och frigöra tid för motion, självförnyelse
och personlig utveckling.
05.00 är både ett manifest och en handbok – med ett budskap som förändrar ditt liv.

”Robin Sharmas böcker hjälper
människor världen över att förbättra
sina liv.”
– Paulo Coelho

ROBIN S. SHARMA är en kanadensisk författare, föreläsare, ledar-

skapsexpert samt före detta jurist. Han är mest känd som författaren till
Munken som sålde sin Ferrari, och hans böcker har sålt i 15 miljoner
exemplar.
16
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RO B IN SHARM A – 0 5.00

JULI 2019

AV FÖRFAT TAREN TILL SUCCÉBOKEN
MUNKEN SOM SÅLDE SIN FERR ARI

ROBIN SHARMA
M E R Ä N 15 M I L J O N E R S Å L DA B Ö C K E R

En morgonrutin
i världsklass!
Börja dagen med att
röra på dig, reflektera
och växa som
människa

05:00
ÄG DIN
MORGON
FÖRÄNDRA
DITT LIV
Författare
översatt till 70
språk och utgiven
i 60 länder

Kategori: Facklitteratur
Genre: Psykologi/personlig utveckling
Imprint: HarperLife
Originaltitel: The 5 AM Club
Utgivningsmånad: Juli 2019

Omfång sidor: ca 350
Översättning: Cicci Lyckow Bäckman
ISBN inbunden: 9789150943559
ISBN e-bok: 9789150726992
ISBN ljudbok: 9789150904079
17
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2019 JULI

AIMEE MO L L OY – DEN BÄS TA M AM M AN

DEN BÄSTA MAMMAN
Hyllad psykologisk thriller
En utekväll. Några glas vin.
Det skulle inte bli mer än så ...
De kallar sig själva för ”majmammorna”, en
grupp nyblivna mammor vars barn föddes
samma månad. Två gånger i veckan ses de i
Prospect Park i Brooklyn för att få lite välbehövlig tid tillsammans. När de bestämmer
sig för att gå ut en kväll, till en trendig bar i
kvarteret, är de bara ute efter en paus från
sin småbarnsvardag. Singelmamman Winnie
är tveksam till att lämna sin sexveckorsbebis

Midas med barnvakten, men övertalas av
de andra. Och just den här heta julikvällen
försvinner han från sin spjälsäng. Ett desperat
sökande inleds för att hitta honom – och
under dagarna som följer ställs allt på sin
spets: hemligheter avslöjas, äktenskap sätts
på prov och vänskap smulas sönder.
Aimee Molloys internationella succé är en
bladvändare som är omöjlig att lägga ifrån sig.

”Tretton dagar. En oväntad twist. Den bästa
mamman är en äkta bladvändare.”
– B. A. Paris, författare

”En laddad thriller – och samtidigt en raffinerad och
smart dissektion av moderskapets oändliga krav.”
– People, Book of the Week

AIMEE MOLLOY är en amerikansk författare och det här är hennes
första roman. Hon har tidigare varit medförfattare till en rad fackböcker
och dessutom skrivit den bästsäljande However Long the Night: Molly
Melchings Journey to Help Millions of African Women och Girls Triumph.
18
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AIMEE MO L L OY – DEN BÄS TA M AM M AN

JULI 2019

Filmaktuell med
skådespelaren
Kerry Washington

Internationell
supersuccé

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: The Perfect Mother
Utgivningsmånad: Juli 2019

Omfång sidor: ca 336
Översättning: Linda Skugge
ISBN inbunden: 9789150943450
ISBN e-bok: 9789150726947
ISBN ljudbok: 9789176335383
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GU N IL L A B ERG EN STEN – VI SKULLE HA FJÄLLVANDRAT

VI SKULLE HA FJÄLLVANDRAT
(och andra misstag jag gjorde när barnen var små)
Med mycket humor och oändlig
kärlek till föräldraskapet närmar
sig Gunilla Bergensten det vi alla
undrar när barnen är flygfärdiga:
Vad kunde vi ha gjort annorlunda
när de växte upp?
Om du förvånat ser barnen växa upp (alldeles
för fort) och vara på väg att lämna hemmet
(alldeles för snart) och funderar på om du är
riktigt klar med allt du borde ha sagt, gjort och
lärt dem och på vad som kunde blivit annorlunda – då är Vi skulle ha fjällvandrat (och
andra misstag jag gjorde när barnen var små)
boken för dig.
Med samma härliga humor som i Familjens
projektledare säger upp sig funderar Gunilla
Bergensten på varför ungarna inte är mer
intresserade av henne (därför att allt hon
berättar är sedelärande historier), inte får
misslyckas (det är så jobbigt för henne), inte
blev jämställda (det kan vara så) och varför
de inte bara kan vara lyckliga (är det verkligen
så mycket begärt?). Villigt erkänner hon sina
misstag som förälder och lockar fram skratt av
igenkänning hos läsaren.
”Gunilla Bergensten skriver pricksäkert om det eviga
ämnet relationer och lockar till massor av igenkännande
skratt och en och annan tår.”
– Sagt om Att älska varandra i längden – och på bredden

GUNILLA BERGENSTEN är skribent, har arbetat på reklambyrå och som journalist. 2008 gav hon ut

20

den uppmärksammade boken Familjens projektledare säger upp sig. Året efter följde hon upp succén
med När jag fyller 40 ska jag vara snygg, rik och lycklig (och yngre). Hösten 2010 debuterade Gunilla
som skönlitterär författare med Konsten att vara otrogen på Facebook och därefter utkom Att älska
varandra i längden och på bredden. Gunilla Bergensten är gift och har två barn. Familjen bor numera i
San Francisco i USA efter att ha vunnit green card på lotteri.
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GU N IL L A B ERG EN STEN – VI SKULLE HA FJÄLLVANDRAT

Av författaren till
kultförklarade
Familjens
projektledare
säger upp sig

AUGUSTI 2 019

”Jag tycker att er föräldrastil är intressant. Först försöker
ni med en sak, så funkar inte det, då gör ni tvärtom och så
funkar inte det heller. Då ger ni upp. Det brukar ta en vecka.”
– Gunillas dotter

Befriande och
ärligt om
föräldraskapets
fallgropar

Kategori: Facklitteratur
Genre: Familj och hälsa/humor
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Augusti 2019

Omfång sidor: ca 224
ISBN inbunden: 9789150943573
ISBN e-bok: 9789150727005
ISBN ljudbok: 9789150904086
21
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D O N W IN SLOW – M UREN

MUREN
USA har fört ett krig mot Mexikos
knarkkarteller i över 40 år, i Mexiko.
Nu har kriget kommit hem.
Vad ska man göra när alla gränserna suddats ut?
När man inte längre vet vilken sida man tillhör?
Art Keller har befunnit sig i frontlinjen i
USA:s längsta konflikt i över fyra decennier.
Hans besatthet av att fånga in Sinaloakartellens ledare Adán Barrera har kostat honom
människor som han älskat, och en bit av hans
själ. Efter att ha arbetat på fältet som agent
får Keller en nyckelroll i de förenta
staternas nya strategi i kriget mot den illegala
droghandeln, The War on Drugs. Keller inser

snart att kartellen inte tappat i styrka trots
att den tappat sin ledare, Barrera. I stället
trappas kriget upp på alla fronter, och når
till slut in i maktens korridorer i Washington.
Don Winslow målar upp en omskakande
berättelse om hämnd, korruption och
rättvisa. Muren är ett naket porträtt av
det moderna USA, och en gastkramande
thriller.

”En av världens bästa thrillerförfattare.”
– Esquire

”Winslow är en mästare.”
– Michael Connelly

”En av vår tids
mest kraftfulla
författare.”
– Jens Lapidus

DON WINSLOW är född i New York och bor i Kalifornien. Han har jobbat som
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journalist och privatdetektiv och gett ut 20-talet romaner som publicerats i 28
länder. Savages (2010) filmades av Oliver Stone och 2018 köpte Ridley Scott
(Thelma & Louise, Gladiator) rättigheterna till att filmatisera Winslows senaste
bok Styrkan. Hans tidigare böcker om USA:s krig mot drogkartellerna i Mexiko,
The Power of the Dog och The Cartel, kom ut 1995 respektive 2015. Även
Muren ska filmatiseras, med Ridley Scott som regissör.
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D O N W IN SLOW – M UREN

AUGUSTI 2 019

En av de
riktigt stora
amerikanska
berättarna är
tillbaka

Hyllad av Stephen
King, James Ellroy
och Lee Child

Av författaren till den hyllade
polisromanen Styrkan

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: The Border
Utgivningsmånad: Augusti 2019

Omfång sidor: ca 700
Översättning: Anders Nunstedt
ISBN inbunden: 9789150943498
ISBN e-bok: 9789150726961
ISBN ljudbok: 9789176335390
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H EL EN AL FRED SSO N OCH JES S I KA DEVERT – ETT VI NNANDE S LAG

ETT VINNANDE SLAG
Golfen, tävlingarna, livserfarenheterna
– läs om Helen Alfredssons liv som golfproffs
En personlig berättelse om hur man blir en
vinnare – på golfbanan och i livet.
Helen Alfredsson är golfproffset som vunnit
i princip alla tävlingar man kan vinna sedan
hon startade sin karriär vid 11 års ålder.
I den här boken berättar hon om sitt liv
och de lärdomar hon fått av varje tävling
– och hur man genom rätt inställning, hårt
arbete och en tro på sig själv kan nå sina

drömmars mål. Hon har levt ett brokigt liv
och haft både motgångar och enorma framgångar på världens alla golfbanor. Vinster har
följts av förluster, som givit nya vinster. Boken
genomsyras av tanken att man alltid kan välja
att se det positiva, ge sig själv tid att läka och
vända motgångar till något positivt.

HELEN ALFREDSSON har haft golf som sitt stora intresse från det att hennes pappa tog med henne ut

på green första gången. Hon var då sju år och sedan dess har hon levt i golfens värld. Helen har vunnit
det mesta, inklusive en stor major, har medverkat i Mästarnas mästare och är en av våra största svenska
proffsidrottare genom tiderna. Idag bor hon halva året i Orlando, Florida, och halva året utanför sin hemstad
Göteborg. Hon jobbar som föreläsare, är engagerad i välgörenhet och är drivkraften bakom golftävlingen
Hjärnslaget.

JESSIKA DEVERT är journalist och författare som skriver biografier om spännande människor. Hon har
frilansat för alla de stora veckotidningarna, skrivit tre barnböcker och storsäljande biografin Nazibruden,
utkommen 2016. 2018 skrev hon och komikern Karin Adelsköld faktaboken Nu är det kul igen. Nu tar
hon klivet in i sportens värld.
24
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Foto: Maury Tannen/EPA/TT

Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

”En av svensk golfs absolut största pionjärer.
Få människor har betytt mer för den svenska
golfens utveckling än Helen Alfredsson.”
– Svensk Golf

H E L E N A L F RED SSO N O C H J ESSIK A D EVERT – ETT VI NNANDE SLAG

AUGUSTI 2 019

Ett av våra
största
golfproffs genom
tiderna

Foto: Maury Tannen/EPA/TT

Inspirerande
om att nå sina
drömmars mål

Kategori: Facklitteratur
Genre: Biografi
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Augusti 2019

Omfång sidor: ca 320
ISBN inbunden: 9789150943979
ISBN e-bok: 9789150727050
ISBN ljudbok: 9789150904062
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201 9 M AJ – DANS K T BAND

HÄLSOREVOLUTIONEN
Succéboken – äntligen i danskt band!
Maten * Forskningen * Skönheten
Insikten * Harmonin
Maria Borelius, prisbelönt vetenskapsjournalist och
författare, var 52 år när hon började känna sig gammal,
trött, sliten och plufsig. Hon hade ryggont, klimakteriebesvär och en känsla av att livet snart var slut. Varför?
frågade hon sig. Det blev början på en fyra år lång resa
där hon genom en slump upptäckte en helt ny livsstil
– den antiinflammatoriska. Hon började gräva efter ny
kunskap och reste jorden runt för att träffa ledande
forskare, gurus och fitnesspecialister på den vetenskapliga frontlinjen. Det handlade om mat och träning men
också om känslor, solnedgångar, långlevnadssekter och
urgamla indiska hälsokurer. Hälsorevolutionen är den
fascinerande berättelsen om en kunskapsresa såväl som
en livsresa: om hur en antiinflammatorisk livsstil kan hålla
dig ung och frisk – men också göra dig mer harmonisk
och lycklig. Boken är lika spännande som användbar,
med en rad enkla kurer, recept och tips som hjälper dig
att komma igång med ditt nya, gladare liv.
MARIA BORELIUS är en svensk prisbelönt vetenskapsjournalist och

författare till flera populärvetenskapliga böcker om medicin och hälsa,
bland annat bästsäljaren Sedan du fött (1993), Motboken (2003) och
Bryt det sista tabut (2013). Hon är kolumnist i Dagens industri, grundare till Stiftelsen Ester som stödjer marginaliserade invandrarkvinnor
att starta företag, samt jobbar som kommunikationsrådgivare till vetenskapliga institutioner, läkemedels- och techföretag globalt. Maria bor
sedan år 2000 i Storbritannien.

Kategori: Facklitteratur
Genre: Personlig utveckling
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Maj 2019
Omfång sidor: 344
ISBN: 9789150943719

”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
”En ambitiös skildring av hennes fyra år långa resa till ett hälsosammare liv.”
– Vi Läser
26
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POCKET – MA J 2019
”Ruskigt spännande thriller.”
– Lotta Olsson, DN

Thrillermästaren Karin Slaughter är tillbaka med en ny
fristående roman om familjehemligheter och lögner och
en livsfarlig jakt på sanningen. I nästan trettio år har
Andreas mamma dolt sin verkliga identitet, men nu har
det förflutna hunnit ikapp henne. Andrea måste göra
allt för att ta reda på sanningen. Om hon misslyckas står
båda deras liv på spel.

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Pieces of Her

Utgivningsmånad: Maj 2019
Omfång sidor: 528
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN: 9789150943641

”Kärlek, förlust, passion och allt däremellan …
Jag älskar Susan Wiggs romaner.”
– Jenny Colgan, författare

Från att ha levt i en drömtillvaro förlorar Annie plötsligt
allt. I chock och sorg återvänder hon till sitt barndomshem för att upptäcka att det kanske finns en ljus framtid
trots allt. En stark berättelse om hur livet plötsligt kan
förändras och om hjärtats förmåga att läka.

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: Family Tree

Utgivningsmånad: Maj 2019
Omfång sidor: 464
Översättning: Gunilla Mattsson
ISBN: 9789150943634
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2 0 1 9 M AJ – P OC K ET
”En riktig feelgood som får mig att le och må bra. Jag
längtar redan efter nästa del så jag får reda på hur
det går för Heather, John och öborna.”
– Boktyckaren

Jöns Hellsing debuterade 2017 med den hyllade feelgoodromanen Händig man sökes som utspelas i den
skotska övärlden på 1980-talet. I den andra fristående
boken i hans Hope Island-trilogi, Halvvägs till himlen, får
vi återigen besöka den vindpinade ön Dóchas och dess
invånare. Här står pubägarinnan Heather i centrum i en
spännande berättelse om hopp, hämnd och om att tro
på sina drömmar.
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins

Utgivningsmånad: Maj 2019
Omfång sidor: 272
ISBN: 9789150943658

2 0 1 9 J U NI – P OC K ET
”En elegant skriven berättelse om hämnd och vedergällning, full av oväntade vändningar.”
– The Daily Mail

I skolan var de bästa vänner, tills Mels graviditet tvingade
henne att hoppa av studierna. Nu, sjutton år senare, är
Abis och Mels liv så olika som de kan bli: Abi har levt
ett utsvävande liv i Los Angeles, tills hon upptäckte att
hennes man bedrog henne. Mel är lyckligt gift trebarnsmor. En fristad hos Mel är precis vad Abi behöver för att
komma på fötter igen. Men gör Mel rätt som låter henne
komma in i familjens hem och liv, eller har Abi en dold
agenda som hon inte känner till?
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Spänningsroman
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: I Invited Her In

Utgivningsmånad: Juni 2019
Omfång sidor: 480
Översättning: Susanne Andersson
ISBN: 9789150943696
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POCKET – JU LI 2019
”Varm, rolig, smart.”
– The Daily Mail

Ofrivilliga kollegor och svurna fiender – Lucy och
Joshua har verkligen inte mycket över för varandra.
Och den där befordran som de båda vill ha gör inte
precis stämningen mellan dem bättre. Men en kväll
tvingas de lägga allt annat åt sidan och samarbeta, för
instängda tillsammans i kontorets trånga hiss sitter de
nämligen i samma båt. Och plötsligt når energin som
finns mellan dem en helt ny nivå …
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman/feelgood
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: The Hating Game

Utgivningsmånad: Juli 2019
Omfång sidor: 432
Översättning: Maja Willander
ISBN: 9789150943467

POCKET – AU GU STI 2019
”Den nya generationens andliga ledare.”
– Oprah Winfrey

Gabrielle Bernstein, kallad vår tids nya guru och hyllad
av bland andra Oprah, visar hur vi genom mer andlighet i livet kan övervinna rädslor och lära oss att se
alla små mirakel – att leva fullt ut. Lita till din inre kraft
är en inspirerande bok som hjälper läsaren att återta
makten över sitt liv.

Kategori: Facklitteratur
Genre: Personlig utveckling
Imprint: HarperLife
Originaltitel: The Universe Has Your Back

Utgivningsmånad: Augusti 2019
Omfång sidor: 192
Översättning: Anne Rosenberg
ISBN: 9789150943733
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201 9 AUG US TI – DANS K T BAND

JAN- ERI K FJELL – ROVDJURET

ROVDJURET

Ny spännande deckare om
kriminalkommissarie Anton Brekke
Liket av en försvunnen man dyker upp och polisen
står handfallen. Kommer mördaren slå till igen?
Anton Brekke står inför sitt tuffaste fall hittills.
Oscar Fiva sitter fängslad för åttonde året
för mordet på sin vän Henrik Zahl. Fiva har
alltid hävdat sin oskuld och kroppen har
aldrig återfunnits. När Zahl plötsligt dyker
upp igen är skandalen ett faktum – för vad
polisen finner är liket av en nyligen mördad
man. Anton Brekke sätts på att lösa fallet.

”Han imponerar. Han lyckas fånga
läsaren och har skrivit en story med
internationell känsla.”
– Fredrikstad Blad

Samtidigt kommer en fransk lönnmördare
till Norge, på uppdrag av en död man …
Anton inser snart att han kämpar mot
större krafter än han först anat. Och allt
medan ett nytt mord planeras.
Det här är del 4 i serien om Anton Brekke.

”Flytta på dig, Jo Nesbø!”
– Stavanger Aftenblad

JAN-ERIK FJELL har kallats Norges deckarkung. 2010 kom hans första

kriminalroman, Angivaren, med kriminalkommissarie Anton Brekke i
huvudrollen. Den blev en enorm succé som hyllades av både kritiker och
läsare och belönades med norska Bokhandlerprisen.
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JA N - E R I K FJEL L – ROVDJU RET

2019 AU GU STI – DA NSKT BA ND

”En deckare av högsta
kvalitet, övertygande,
trovärdig och spännande
från första sidan.”
– Dagbladet

Del 4 i serien om
Anton Brekke
– direkt i danskt
band

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Rovdyret
Utgivningsmånad: Augusti 2019

Omfång sidor: ca 480
Översättning: Sandra Rath
ISBN danskt band: 9789150943917
ISBN e-bok: 9789150727036
ISBN ljudbok: 9789176335406
31

Katalog_sommar2019.indd 31

2019-01-22 09:38:46

JAN -ERIK FJ EL L – TI DI GARE POCKET

2

... HÄNG MED FRÅN BÖRJAN!
Tidigare delar i den norska succéserien
om Anton Brekke finns i pocket

Titel: Angivaren
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Tysteren
Utgivningsmånad: September 2017
Omfång sidor: 400
Översättning: Sandra Rath
ISBN: 9789150929072
ISBN e-bok: 9789150720211
ISBN ljudbok: 9789176334263

Titel: Smugglaren
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Skyggerom
Utgivningsmånad: Mars 2018
Omfång sidor: 464
Översättning: Sandra Rath
ISBN: 9789150931075
ISBN e-bok: 9789150722048
ISBN ljudbok: 9789176334379

Titel: Hämnaren
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Originaltitel: Hevneren
Utgivningsmånad: Oktober 2018
Omfång sidor: 400
Översättning: Sandra Rath
ISBN: 9789150940084
ISBN e-bok: 9789150723335
ISBN ljudbok: 9789176334768

JAN-ERIK FJELL har kallats Norges deckarkung. 2010 kom hans första

kriminalroman, Angivaren, med kriminalkommissarie Anton Brekke i
huvudrollen. Den blev en enorm succé som hyllades av både kritiker och
läsare och belönades med norska Bokhandlerprisen.
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M Å NA DUS T I – P OC K ET
2 0210 199 AUG

Rubrik 1 MIN
99 PROCENT

Rubrik 3 Tatur as duci volorep tatatqu iderfercid ut officta
Direkt
i pocket!
solendi re dis accum cus
debisit,
occus, ipit eos rem volum
författarenarum
till Ena allvarsam
faccullat utAv
quaesecumet
pelluptaestilek
ni omnimag

– såld till över 20 länder
Brödtext. Evenihitaspe a volume vel molupta voluptati dersperumet voloriae mi, sum
et alique omnis endendios vellaut voluptam
re dolora ipsusdae. Nullab ipicidunt, secab id
es dolut am, nus de lis el ma net eaquidit ma
sam iunt quidemquis que nimin eum rest,
occae. Nem andi cus sin non re dolupicte
secuptis corporro et, officipsa il ma veliquam,
nos esciam volut rehendisit el eatio.
Ab Rerupti coritae rorepudae non ra inis
dercitem as etusdan dantias alis venture peligen dusapelest, con pedipiet quos et aut ut
aut quiandunt aboreri conseque exceaquid
ma cus aut mo et assinvel ilitate cuscipsum
landamus.

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman/feelgood
Imprint: HarperCollins
Originaltitel: 99 Percent Mine
Utgivningsmånad: Augusti 2019

Omfång sidor: ca 368
Översättning: Maja Willander
ISBN: 9789150943467
ISBN e-bok: 9789150726954
ISBN ljudbok: 9789176335420

Darcy Barrett har gett upp tanken på att
hitta en man. Efter att ha rest jorden runt i
sitt yrke som framgångsrik fotograf kan hon
med säkerhet säga att hon aldrig kommer
att hitta någon som går upp mot hennes
första och enda kärlek – Tom Valeska. Det är
problemet med att hitta sin själsfrände vid
åtta års ålder och peaka i karriären vid 20:
man får helt enkelt lära sig att nöja sig med
det näst bästa resten av livet.
När Darcy och tvillingbrodern Jamie ärver
ett nedgånget hus som de ska renovera upp
och sedan sälja tänker sig Darcy rollen som
perifer uppdragsgivare. Men när hantverkaren visar sig vara hennes stora kärlek i livet,
Tom (som dessutom är singel för första
gången på länge) börjar hon tänka att det
kanske är bra att hålla sig i närheten ett litet
tag till
…
Citat. Aped que laboribus. Ur, que

velit aceperum enduntus porepero
ipsam coris ipsunt aborpor eptati ut
et ped quundae prae esero et dolorec
”En av de
bästa
jag någonsin
läst.”
usdandendi
aspic
te seceped
eatiatiis
–
Kristin
Higgins
om
En
allvarsam
lek
perehendunt vel
”Varm, rolig, smart.”
– The Daily Mail om En allvarsam lek

SALLY THORNE bor i Canberra i Australien med sin man. Hon älskar att ge liv
åt sina karaktärer, skapa berättelser som berör och har blivit hyllad världen över
för sin debutroman En allvarsam lek.
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”För de som lever sitt liv
på gatan råder andra
lagar och regler.”

34

Fotograf: Ola Axman
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6 frågor
Välkommen till HarperCollins,
SIMON HÄGGSTRÖM!

1

Hur fick du idén till
din roman Flickorna
som sprang?
Jag har arbetat som polis mot
prostitution och människohandel i ungefär tio års tid
och det här är en berättelse
som jag levt med länge. Den
har sitt ursprung i ett polisingripande som jag och min
kollega gjorde för många år
sedan på prostitutionsstråket
Malmskillnadsgatan i centrala
Stockholm.

rerade av två kollegor som
jag arbetat tillsammans med
i dessa miljöer. Markus är
stabil och kan definieras som
lugnet själv medan Natalia är
känslostyrd i vad hon säger
och gör. Markus och Natalia
är varandras motsatser men
de har också en sak gemensamt; de är vansinnigt duktiga
poliser som brinner för sitt
jobb och för att sätta busar i
fängelse.

2

4

3

5

Vad vill du berätta?
Jag vill berätta om en
värld som är stängd för de
flesta människor. Det är en
värld som många inte ens
vill kännas vid att den existerar men där människor far
otroligt illa. Det är också en
värld full av hjältar som gör
sitt bästa för att överleva i ett
samhälle som svikit och inte
räcker till. För de som lever
ett liv på gatan råder andra
lagar och regler, och det är
just Sveriges mörkare sidor
jag vill försöka skildra på ett
verklighetsnära sätt.

Poliserna Markus
och Natalia är
huvudpersoner i boken.
Hur är de som personer?
Markus och Natalia är inspi-

Vad är handlingen i
korthet?
Dels får man följa Markus
och Natalia som tillsammans
med sina kollegor i polisens
människohandelsgrupp börjar
jaga en okänd man som
utnyttjat och sålt en ung flicka
i Stockholm. Parallellt med
detta får man också följa två
tonårstjejer som heter Jennifer och Malvina. De rymmer
från sina LVU-placeringar och
tar sig till Stockholm. Utan
vare sig pengar eller bostad
dras de in i en värld av prostitution, våld och droger…
Hur och när skriver
du helst?
Eftersom mitt författarskap
är någonting jag ägnar mig
åt utanför mitt ordinarie
polisarbete så får jag skriva

när tillfälle ges. Jag har svårt
att skriva enstaka halvtimmar
hit och dit utan vill sitta i lugn
och ro. De dagar jag är ledig
från mitt polisjobb brukar
jag skriva mellan tre och fyra
timmar.

6

Du har skrivit två
faktaböcker tidigare som fått stor uppmärksamhet. Hur kom
det sig att du ville skriva en kriminalroman?
Mina tidigare faktaböcker
(Skuggans lag och Nattstad)
var uppdelade i flera olika
kapitel där varje kapitel
utgjorde en ny händelse. Man
slungades alltså fram och
tillbaka mellan historierna.
Jag har saknat att få skriva
en lång, sammanhängande
berättelse där man får lära
känna karaktärerna på djupet.

I butik 9 maj!
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