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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 förlaget 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
imprint världen över. Vi publicerar cirka 10 000
nya böcker varje år på 17 språk och har en tryckt
och digital katalog på fler än 200 000 titlar. Bland
HarperCollins författare finns vinnare av Nobelpriset, Pulitzerpriset, National Book Award,
Newbery och Caldecott Medals samt Man
Booker Prize.

INNEHÅLL

Förundran, vandring och skön läsning
– glad sommar från HarperCollins!
Full av beundran blir jag när jag ser tillbaka på Maria Borelius senaste
år som banbrytande hälsoförfattare. I januari 2018 släpptes Hälsorevolutionen, boken om Marias väg till en antiinflammatorisk livsstil, som
växte till en hel rörelse och nu har sålt i över 130 000 exemplar. Förra
året fortsatte hon sin personliga forskningsresa med Bliss, som även
den har blivit en storsäljare. I augusti kommer den efterlängtade tredje
boken, Förundran – din guide till stressens olika ansikten och att lära sig
njuta mer, där hon fördjupar sig i den senaste forskningen och hittar
nycklarna som kan väcka mer glädje, lugn och njutning i livet.
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För den som vill äta mer grönt kommer Jessicas vegomiddagar – hur lätt
som helst, fjärde boken i Jessica Frejs lättlagade serie. Den första, Hur
lätt som helst, släpps samtidigt i danskt band.

JUDY LEIGH: Damerna som packade bilen och lämnade allt 			

Samma månad kommer Eli Åhman Owetz nya relationsroman
Renoveringsobjekten, som utspelar sig i lantliga Roslagen precis som den
förra hyllade boken, Brevvännerna.
Vi bjuder även på en ny bok av thrillermästaren Don Winslow, en
livsbejakande roadtrip-roman av Judy Leigh, Mhairi McFarlanes
nya feelgoodpärla Vi kunde lika gärna aldrig nånsin mötts och mycket
mer. Glad sommar från oss alla på HarperCollins!
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DAVID KOEPP: I kallt förvar							14

Hälsa och livsstil är ett starkt område i HarperCollins utgivning på
flera sätt i sommar. Redan i slutet av maj kommer Ulrica Norbergs
nya bok, Nomad – den läkande kraften i att vandra och bli ett med
naturen. Ulrica, som har gett ut en rad bästsäljande böcker om hälsa
och träning, har vandrat hela livet. Här utforskar hon den nya trenden
nomadism och ger praktiska tips till alla som vill vandra mer både på
semestern och i vardagen.

På den skönlitterära listan presenterar vi I skuggan av Sektor 5, en ny
actionfylld thriller av kriminalinspektören Simon Häggström – om
poliserna Markus och Natalias jakt på människohandlare i Rumänien och
Stockholm. En efterlängtad uppföljare till succén Flickorna som sprang!
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I SKUGGAN AV
SEKTOR 5
Outhärdligt spännande när poliserna Markus och
Natalia jagar människohandlare i Stockholm

SIMON HÄGGSTRÖM • I SKUGGAN AV SEKTOR 5

2020 MAJ

Verklighetsbaserat om
trafficking från
Rumänien

I kriminalinspektör Simon Häggströms andra roman möter vi kvinnor som säljs för
en tjuga i Bukarests slum och männen som lovar dem ett bättre liv i Sverige.
Runt om i Stockholm finns det mängder av
lägenhetsbordeller och en stor del av de prostituerade är från Rumänien. Bordellerna drivs
av män som köper och säljer kvinnor som
handelsvaror. Markus Lundström och Natalia
Volotkova är ett av dessa kriminella nätverk
på spåren. Men när de kör fast tar Natalia
saken i egna händer – ett beslut som visar sig
bli lika livsfarligt som effektivt.
I Simon Häggströms nya kriminalroman får
läsaren följa med in på bordellerna och träffa

kvinnorna som jobbar där. Vi får också
möta de samvetslösa kriminella som driver
verksamheten och delta i den desperata
jakten på dem.
I skuggan av Sektor 5 är en fristående
uppföljare till storsäljaren Flickorna som
sprang. Det är en verklighetsnära skildring,
en oerhört spännande, ruskig, actionfylld
och samtidigt hoppfull berättelse om det
som sker mitt i bland oss men som få ser.

KRIMINALROMAN

Om Flickorna som sprang:
”Simon Häggström /…/ skildrar en ljusskygg verklighet som många helst skulle
vilja blunda för.”
– JOHANNAS DECKARHÖRNA

”Författaren engagerar.
Det är spännande, aktuellt
och intressant.”
– BOKTOKIG

”En spännande och viktig berättelse i
högt tempo.”
– BOKLYSTEN

”En bladvändare om
Stockholms baksida!”
– AKADEMIBOKHANDELN

20 000
sålda ex av
Flickorna som
sprang
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rfoto: Ola Axman

”En mycket stark debut.”
– KAPPRAKT
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SIMON HÄGGSTRÖM (född 1982) är författare och kriminalinspektör
vid människohandelsgruppen inom NOA, Nationella operativa avdelningen.
Under elva 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). Han romandebuterade med Flickorna som sprang (2019), som är den inledande delen i
serien om människohandelsgruppen.

Titel: I skuggan av Sektor 5
Författare: Simon Häggström
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman		
Imprint: HarperCrime
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Maj 2020
ISBN inbunden: 9789150948639
ISBN e-bok: 9789150765946
ISBN ljudbok: 9789177190134
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2020 MAJ

RENOVERINGSOBJEKTEN
Ett sommarskönt Roslagen. Ett omöjligt uppdrag.
Och en vänskap som sakta växer till något mer.
Efter succén med Brevvännerna – nu är Eli Åhman Owetz
tillbaka med en ny varm relationsroman.
Susanne har slagit in på en ny väg i livet. Hon
har brutit upp från ett passionslöst äktenskap och lämnat arkitektfirman i Stockholm
för att starta eget.
Ett prestigefullt uppdrag i det lilla samhället Grävinge i Roslagen är den perfekta
chansen att börja om på nytt. Till en början
verkar det vara ett riktigt drömjobb att rita
om fabriken, där man en gång tillverkade
den berömda ”Grävingesandalen”, till en
lyxig konferensanläggning. Men när ägarparet
presenterar sin vision börjar Susanne ana

oråd. De vill riva alla husen längs fabriksgatan i byn. Ju mer Susanne lär känna sina
nya grannar, desto mer omöjligt börjar hela
renoveringsprojektet kännas.
För vad kommer att hända med Ingegerd
som har bott i Grävinge i hela sitt liv? Hon
som bjuder på kaffe med dopp och minnen
från förr. Och Conny, fastighetsskötaren som
väver bilinredningar på fritiden? Han som är
mycket yngre än Susanne men som får henne att skratta som hon inte gjort på väldigt,
väldigt länge.

Fristående
uppföljare till
hyllade romanen
Brevvännerna

Brevvännerna
nominerad till
Storytel Awards
och Årets feelgood
2019

”Jag läser mycket feel good-litteratur, både svensk och utländsk. Och jag
undrar om inte Brevvännerna är en av de bästa böckerna i genren som jag
någonsin läst.”

– LEENA VALTONEN, BONNIERS BOKKLUBB

”Författaren lyckas som vanligt dra in läsaren i ett trivsamt äventyr med
ups and downs. Hon är rasande skicklig på det, Eli Åhman Owetz.”

ta
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Fö

rfoto: Ola Axman

– NISSE SCHERMAN
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ELI ÅHMAN OWETZ är författare och journalist. Hennes böcker utspelar

sig i lantliga Roslagen, där Eli numera bor på gården där hon växte upp.
Hon debuterade 2013 med Anna-Lisas antik, första delen i serien om
Anna-Lisa. Hemma hos Bettan kom 2017, och hyllade Brevvännerna 2019.
Elis nya roman Renoveringsobjekten är en fristående fortsättning i samma
miljö.

Titel: Renoveringsobjekten
Författare: Eli Åhman Owetz
Kategor: Skönlitteratur
Genre: Roman		
Imprint: HarperCollins
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 340
Releasemånad: Maj 2020
ISBN inbunden: 9789150948646
ISBN e-bok: 9789150765953
ISBN ljudbok: 9789177190141
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NOM AD

– den läkande kraften i att
vandra och bli ett med naturen
Ny efterlängtad bok av hälsoförfattaren Ulrica Norberg!
Att vandra har blivit en livsstil – genom att hitta tillbaka till naturen
utforskar vi oss själva och finner balans i tillvaron.
Den läkande konsten i att vandra
Människan har alltid gått till fots. Har det
Teknologin har förändratoch
vårtblisätt
leva.naturen
ettattmed
inte handlat om jakt så har det varit för att
utforska livets mysterier. Vi utvecklas när vi
är i rörelse, oavsett om det är fysiskt eller
själsligt.
Idag ser vi en stark ökning av natur- och
ekoturism. Allt fler väljer att komplettera
joggingskorna med ett par vandringskängor
och aldrig har intresset för naturen omkring
oss varit större. Genom att koppla ner
teknologin och istället koppla upp oss mot
naturen ökar vi vår hälsa och våra insikter –
ett steg i taget.

Vi är inte längre lika bundna till kontor, och
allt fler reser och upptäcker nya platser.
Många fler lever som moderna nomader.
I sin nya bok utforskar hälsoförfattaren
Ulrica Norberg den nya trenden nomadism
som spås bli vår tids nya väg mot att hitta
balans, oavsett var i livet vi befinner oss.
Boken innehåller både en fördjupande och
en praktisk del, med tips om allt från packning till världens bästa vandringsleder. Varje
kapitel inleds med dagboksanteckningar från
Ulricas egna resor och upplevelser.

ULRICA NORBERG

NOMAD
DEN LÄKANDE KONSTEN I ATT VANDRA
OCH BLI ETT MED NATUREN

Den
nya trenden:
NOMADISM!

”De flesta i vårt stressade samhälle skulle behöva läsa
hennes bok Återhämtning. Den är en mycket bra vägledning till hur vi kan öka välmåendet i våra liv. Författaren
delar med sig av sin egen långa erfarenhet, varvat med
både traditionella och vetenskapliga kunskaper.”
– YLVA SJÖBLOM, BTJ-HÄFTET NR 12, 2018

Praktiska tips
och guide till
världens bästa
vandringar

”Det här är en mycket bra och välskriven bok som
kan vara läsvärd för många i dagens samhälle.”
– BTJ om Andas

ULRICA NORBERG har rest och vandrat världen över de senaste 20 åren
och har skrivit ett tiotal böcker om yoga, hälsa och träning, bland annat
bästsäljande Yoga en kvart om dagen, Poweryoga, Återhämtning
och Andas. Förutom författare är hon en av Nordens mest populära och
erfarna yogalärare och hon håller kurser och föreläsningar världen över.
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Titel: Nomad		
Författare: Ulrica Norberg
Kategori: Facklitteratur
Genre: Hälsa och livsstil		
Imprint: HarperLife
Format: Flexiband		

Sidantal: Ca 180
Releasemånad: Maj 2020
ISBN: 9789150948769
ISBN e-bok: 9789150766073
ISBN ljudbok: 9789177190318
Innehåller bildark i färg
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FÅGELBARNET

Inger Frimansson ger ut sin
nästa roman på HarperCollins
Äntligen en fristående fortsättning på de
prisbelönta böckerna om Justine Dalvik!
Den vilda, svarta fågeln som bor hemma hos
Justine Dalvik i huset vid Mälarens strand är inte
sig lik. Och det är inte mannen hon bor med
heller. Hans Peter jobbar som nattportier på
Hotell Tre Rosor i Stockholm och Justine har
märkt att han blivit alltmer trött och butter på
senaste tiden.
Mikael Gendser sörjer fortfarande sin pappa
som mystiskt försvann i den malaysiska djungeln

NYUTGÅVA AV DEL 1 OCH DEL 2 SOM POCKET OCH LJUDBOK
Mästare på
psykologisk
spänning

för flera år sedan och tillsammans med sin nya
flickvän Saga, tidigare städerska på Tre Rosor,
kommer han på en genial plan för att skaffa sig
ett gott liv.
När Hans Peter försvinner spårlöst från det
gamla stenhuset, den svarta fågeln blir allt sjukare
och Justines plågoande från barndomen, Jill,
plötsligt dyker upp i hennes liv igen inser Justine
att ingenting längre är vad hon trodde.

God natt min älskade och Skuggan i vattnet har båda korats till
Årets bästa svenska kriminalroman av Svenska Deckarakademin.
God natt min älskade är den första boken om
Justine Dalvik. Boken utsågs till Årets bästa svenska
kriminalroman av Svenska Deckarakademin med
motiveringen: ”En psykologisk thriller om vettlöshet och hämnd som inte på länge släpper sitt
grepp om läsaren.”

Skuggan i vattnet, som är en fristående fortsättning på God natt min älskade, utsågs även den
till Årets bästa svenska kriminalroman av Svenska
Deckarakademin, med motiveringen: ”Boken är en
djupt inkännande människoskildring som med små
medel bygger upp en smygande spänning.”

Vem är egentligen Justine Dalvik? Den egendomliga
kvinnan i det höga smala stenhuset vid Mälarens
strand. Och vad hände egentligen på den tragiska
resan i den malaysiska djungeln, och varför? Svaret
finns kanske att söka i hennes barndom – och
uppgörelsen med det förflutna slutar i katastrof.

Det förflutna hotar att hinna ikapp Justine när vänner
och anhöriga till hennes plågoande börjar rota i
det som har hänt. En envis och våldsbenägen polis
intresserar sig för de nedlagda utredningarna och i allt
snävare cirklar rör de sig runt stenhuset där Justine
bor med sin nye man och sin fågel. Och mer och mer
känner hon hur snaran dras åt.

Författarfoto: Göran Segeholm

Svensk titel: God natt min älskade Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Maj 2020
Författare: Inger Frimansson
ISBN pocket: 9789150949193
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Psykologisk thriller		 ISBN e-bok: 9789150766240
ISBN ljudbok: 9789177190417
Imprint: HarperCrime
Format: Pocket

”Inger Frimansson är
den psykologiska thrillerns
drottning i Sverige.”
SVENSKA DAGBLADET

INGER FRIMANSSON (född 1944) har givit ut över 30 böcker och är en av Sveriges mest älskade och

prisbelönta författare. Hon har översatts till flera språk. Som en av de ledande inom den psykologiska
thrillergenren har hon hyllats för sitt sätt att skildra relationer och har beskrivits som en mästare på att
bygga upp en smygande spänning.
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Svensk titel: Skuggan i vattnet Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Maj 2020
Författare: Inger Frimansson
ISBN pocket: 9789150949209
Kategori: Skönlitteratur
ISBN e-bok: 9789150766257
Genre: Psykologisk thriller		
SBN ljudbok: 9789177190424
Imprint: HarperCrime
Format: Pocket

Svensk titel: Fågelbarnet
Författare: Inger Frimansson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Psykologisk thriller		
Imprint: HarperCrime
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Maj 2020
ISBN inbunden: 9789150948653
ISBN e-bok: 9789150765960
ISBN ljudbok: 9789177190158

Tvåfaldig
vinnare av
Svenska Deckarakademins pris
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DEN HEMLIGA
TRÄDGÅRDEN
Boken bakom den förtrollande nya familjefilmen

Filmomslag!
Innehåller unika
bilder från filmen

2020 MAJ

Den tidlösa
barnboksklassikern
i uppdaterad
version

Den hemliga trädgården är en tidlös klassiker som har älskats av barn i
över 100 år. Här får vi läsa historien om föräldralösa Mary så som den
återberättas i nyfilmatiseringen – med Colin Firth i en av rollerna.
När Mary mister sina föräldrar i en koleraepidemi tvingas hon lämna sitt hem i Indien
och flytta till sin mystiske farbror och hans
stora hus på de brittiska hedarna. Mary är
bortskämd och odräglig, och har svårt att
finna sig tillrätta i sitt nya hem. Men en dag
hittar hon en trädgård som stått låst och
bortglömd i många år. Tillsammans med
trädgårdsmästaren Ben och sin kusin Colin

”Bör finnas i varje barns bokhylla.”
– THE TIME

– som hon inte visste existerade – börjar
hon utforska och sköta om trädgården, och
finner en förtrollad värld med makt att
förändra allt.
Frances Hodgson Burnetts bok Den
hemliga trädgården (The secret garden) kom
ut första gången 1909 och räknas som en av
de verkliga barnboksklassikerna.

Bioaktuell med
Colin Firth och
Julie Walters i
huvudrollerna

LINDA CHAPMAN är en bästsäljande brittisk författare, främst av serier för yngre barn.

Hon är särskilt känd för sina fantasyböcker om enhörningar, sjöjungfrur och magi.

FRANCES HODGSON BURNETT föddes 1849 i Manchester men levde större delen av livet i USA.

Hon gav sammanlagt ut ett 40-tal böcker men är mest känd för Den hemliga trädgården, Lille lorden
och En liten prinsessa.
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Svensk titel: Den hemliga trädgården
Originaltitel: The secret garden
Författare: Linda Chapman, efter ett filmmanus baserat
på boken av Frances Hodgson Burnett
Översättning: Camilla Jacobsson
Kategori: Barn
Genre: Barn, fiktion, 9–12 år		
Imprint: HarperChildren

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 150
Releasemånad: Maj 2020
ISBN inbunden: 9789150948752
ISBN e-bok: 9789150766066
ISBN ljudbok: 9789177190257
Innehåller bildark i färg
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I KALLT FÖRVAR
En enastående thriller av manusförfattaren bakom
Jurassic Park, Spider-Man och Världarnas krig

En dödlig organism hotar att förgöra allt liv på jorden. Nu tvingas tre
främlingar samarbeta för att stoppa den och rädda världen ...
Roberto Diaz sändes ut av Pentagon för att
utreda en möjlig bioterrorattack, men fann
något mycket värre: en extremt snabbmuterande organism med kapacitet att förinta
allt liv på jorden. Han lyckades tygla organismen och begrava den djupt nere i en ödslig
militäranläggning.
Nu, många år senare, har den levande
materian börjat leta sig ut och bara Diaz vet
hur den ska stoppas. Han kallas in för att

I översättning av
författaren
Per Hagman

Utsedd till en av
2019 års bästa
böcker av
Financial Times

hjälpa två säkerhetsvakter – en före detta
fånge och en ensamstående mamma – och
under en skräckfylld natt tvingas den udda
trion samarbeta för att stänga in den dödliga
faran. Allt de kan förlita sig på är extrem tur,
mod och en krass humor.
Kommer det räcka för att rädda hela
mänskligheten?
I kallt förvar är ett hyllat och underhållande
undergångsdrama med bladvändarpotential!

”Isande undergångsdrama smittat med en
rå humor. Koepp klarar kombinationen med
bravur. När den riktiga apokalypsen kommer,
måtte den vara lika rolig som den här.”
– LINWOOD BARCLAY

”Kuslig, skrämmande, pulshöjande, men också jävligt
rolig. Läs den nu genast.”
– STEPHEN KING
Isande
undergångsdrama kryddat
med mörk
humor
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”Bättre än Crichton på tre sätt: Han skriver bra, han har en härlig
svart humor och romangestalterna är så omsorgsfullt, smart och rentav rörande konstruerade att de skulle kunna ha klivit rakt ur en litterär
roman. I kallt förvar är rakt igenom ren och skär underhållning.”
– NEW YORK TIMES

DAVID KOEPP är en hyllad amerikansk manusförfattare och regissör. Han

är mest känd för att ha skrivit manus till supersuccéer som Jurassic Park och
Spider-Man. I kallt förvar är hans debutroman och filmrättigheterna är sålda
till Paramount.

Svensk titel: I kallt förvar
Originaltitel: Cold Storage
Författare: David Koepp
Översättning: Per Hagman
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller		
Imprint: HarperCrime

Format: Danskt band med flikar
Sidantal: Ca 320
Releasemånad: Maj 2020
ISBN danskt band: 9789150948660
ISBN e-bok: 9789150765977
ISBN ljudbok: 9789177190165
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VI KUNDE LIKA GÄRNA
ALDRIG NÅNSIN MÖTTS
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Brittisk
feelgood när
den är
som bäst

Om det är så enkelt att fejka ett förhållande
… hur vet man då när det är på riktigt?
Ingen skriver humoristisk brittisk feelgood som Mhairi McFarlane! Nu
följer hon upp succén Det kommer aldrig vara över för mig med en ny roman.
När Lauries pojkvän sedan många år gör
slut vacklar hela hennes tillvaro – och inte
blir det lättare av att de jobbar på samma
advokatbyrå. Bara tanken på att börja dejta
igen gör Laurie smått skräckslagen – hon
vet ju inte ens hur Tinder fungerar! Och just
när hon inte trodde att det kunde bli värre
börjar det viskas på kontoret om att expojkvännens nya flickvän är gravid.
Lauries kollega Jamie tror inte på förhållanden. Men dessvärre behöver han en flickvän
att visa upp för sin gammalmodiga chef. Och

Laurie behöver en fejkpojkvän, helst ursnygg,
för att kollegorna ska sluta prata om hennes
ex och hans bebislycka och börja prata om
henne istället.
Perfekta lösningen för dem båda? Ett
påhittat förhållande med ett hemligt, förutbestämt slutdatum.
Men Laurie upptäcker snart att det ibland
är en hårfin gräns mellan att låtsas vara kär
i en person som är helt fel för en och att
faktiskt bli förälskad …

Om Det kommer aldrig vara över för mig:
”Väldigt, väldigt smart och rolig.
Jag är full av beundran ... ”
– MARIAN KEYES

”Oemotståndligt underhållande.”
– LOTTA OLSSON, DN

För alla som gillar
Jenny Colgan,
David Nicholls och
Marian Keyes

McFarlane
nominerad till
Adlibrispriset
2019
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”Jag älskar henne!”
– SALLY THORNE
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MHAIRI McFARLANE är en bästsäljande författare, född i Skottland 1976.
Innan hon började skriva romaner jobbade hon som journalist. Hennes första
bok You Had Me at Hello blev en omedelbar succé och hennes senaste, Det
kommer aldrig vara över för mig (2019), nominerades till Adlibrispriset. Vi
kunde lika gärna aldrig nånsin mötts är hennes sjätte roman. Mhairi bor i
Nottingham med sin man och en katt.

Svensk titel: Vi kunde lika gärna aldrig nånsin mötts
Originaltitel: If I never met you
Författare: Mhairi McFarlane
Översättning: Helena Johansson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman		
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 450
Releasemånad: Juni 2020
ISBN inbunden: 9789150948677
ISBN e-bok: 9789150765984
ISBN ljudbok: 9789177190172
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DEN NYA FLICK AN
Spionromanernas mästare Daniel Silva är tillbaka!

D A N I E L S I L V A • D E N N YA F L I C K A N
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En perfekt
introduktion till en
av världens största
thrillerförfattare,
enligt Publishers
Weekly

När den saudiske kronprinsens dotter kidnappas inleds en kamp på liv och
död ... En andlöst spännande thriller om högt politiskt spel i Mellanöstern.
På en exklusiv privatskola i Schweiz växer
nyfikenheten kring den nya flickan som
varje morgon anländer i en bilkonvoj värdig
ett statsöverhuvud. Ryktet säger att hon är
dotter till en rik affärsman. Men sanningen
är att hennes far är Khalid bin Mohammed,
den saudiska kronprinsen. För inte så länge
sedan hyllades prins Khalid för sin sociala
och religiösa reformvilja, nu är han misstänkt
för inblandning i mordet på en regimkritisk
journalist. När hans dotter kidnappas vänder
han sig till den enda person som han vet

”En helt oemotståndlig thriller, baserad
på det politiska läget i Mellanöstern
och fördjupat av det universellt mänskliga en familjetragedi innebär.”
– BOOKLIST

kan hitta henne – Gabriel Allon, chef för den
israeliska underrättelsetjänsten.
Allon har ägnat större delen av sitt liv åt
att jaga terrorister, inklusive saudiska jihadister. Prins Khalid har en gång svurit på att
utplåna den radikala islamismen i landet.
Av den – och endast den – anledningen är
Gabriel villig att hjälpa honom.
Tillsammans utgör de en osannolik allians
i en tyst och dödlig kamp. Båda har de sin
beskärda del av fiender, och båda har allt att
förlora om de misslyckas.

Utgiven i
30 länder

”Sofistikerad … Silva levererar som
alltid genomarbetade romangestalter,
en komplex handling och en färgstark
bakgrund, som allt sammantaget gör
detta till en trovärdig historia …”
– PUBLISHERS WEEKLY

För alla som gillar
David Baldacci,
Michael Connelly
och Dan Brown
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”Då och då kommer det en helt briljant roman som lyckas gestalta den tid vi lever i
– världens utmaningar, globalt falskspel och tragedier – lika skickligt som, eller till och
med bättre än, journalistiken. Daniel Silvas Den nya flickan är just en sådan roman.
En ögonöppnare och en njutning att läsa.”
– BOB WOODWARD, journalist och författare till Fruktan: Donald Trump i Vita huset

18

DANIEL SILVA är en prisbelönt författare och en lång rad av hans böcker

har toppat New York Times bestsellerlista. Han har skrivit 21 romaner hittills,
bland annat Svart hämnd, Spionernas hus och Den andra kvinnan. Världen
över har hans böcker blivit bästsäljare och översatts till fler än 30 språk. Han
bor i Florida med sin fru, tv-journalisten Jamie Gangel, och deras tvillingar
Lily och Nicholas. Läs mer om Daniel Silva på www.danielsilvabooks.com.

Svensk titel: Den nya flickan
Originaltitel: The new girl
Författare: Daniel Silva
Översättning: Susanne Andersson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller		
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 500
Releasemånad: Juni 2020
ISBN inbunden: 9789150948684
ISBN e-bok: 9789150765991
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DON WINSLOW • SPLITTER

DON WINSLOW • SPLITTER

SPLITTER

Sex nyskrivna kriminalnoveller av
en av de stora amerikanska berättarna

2020 JUNI

Brott, korruption,
hämnd, svek, rättvisa
och skuld i berättelser
från USA:s skuggsida

Don Winslow är en mästare på att skildra människorna som rör sig
i mörkret. Nu är han tillbaka med en samling nyskrivna kriminalnoveller om brott, korruption, hämnd, rättvisa, svek och förlust.
Med romaner som Muren, Styrkan och The
Cartel har Don Winslow tagit plats som en
av världens främsta skildrare av den undre
världen. Nu kommer Splitter, en samling med
sex noveller som utspelar sig i samma miljöer och kretsar kring samma människor.
Här möter vi kriminella på samhällets
botten – och toppnivåer, kämpande poliser

”En av vår tids mest kraftfulla författare.”
– JENS LAPIDUS

som vigt sitt liv åt jobbet, privatutredare,
knarklangare, flyktingar och de förlorade
själar som utan strålkastare navigerar genom
nattens mörker längs USA:s kriminella
motorvägar. Allt skildrat med Don Winslows
karakteristiska insikt, tempo, humor, medkänsla och glimrande skarpa prosa.
En blivande klassiker!

”Winslow är en mästare.”
– MICHAEL CONNELLY

”Winsloweffekten: att smälta samman det gravallvarliga och det lekfulla,
det fysiska våldet och skämten, mardrömmarna och dagdrömmarna. Det
är respektlöst och samtidigt på blodigt allvar.”
– NEW YORK TIMES om Muren

Glimrande skarp
prosa med humor
och insikt

”Min största läsupplevelse i år.”
– CHRISTOFFER CARLSSON,
om Styrkan
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DON WINSLOW är född i New York och bor i Kalifornien. Han har jobbat som

journalist och privatutredare och skrivit ett 20-tal romaner som givits ut i ännu
fler länder. Den senaste, Muren, som kom på svenska 2019, har hyllats av både
kritiker och läsare och fått enorm uppmärksamhet världen över. Romanen
Savages (2010) filmatiserades av Oliver Stone och 2018 köpte Ridley Scott
(Thelma & Louise, Gladiator) rättigheterna till att filmatisera polisromanen
Styrkan (2018). De kultförklarade romanerna The Power of the Dog och The
Cartel, om USA:s krig mot drogkartellerna i Mexiko, kom ut 1995 respektive 2015.

Svensk titel: Splitter
Originaltitel: Broken
Författare: Don Winslow
Översättning: Anders Nunstedt
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalnoveller		
Imprint: HarperCrime

Format: Danskt band med flikar
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Juni 2020
ISBN danskt band: 9789150948691
ISBN e-bok: 9789150766004
ISBN ljudbok: 9789177190196
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DET FARLIGASTE
DJURET AV ALL A

Han letade efter sin far –
och fann en ökänd seriemördare
Fascinerande och skrämmande true crime – ett porträtt av en far
som även var en av USA:s farligaste förbrytare.
Strax innan Gary fyller fyrtio blir han uppsökt av sin biologiska mamma. Deras kontakt
leder till att han även börjar söka efter sin
pappa. I mer än tio år följer han vartenda
litet spår tills han en dag gör en chockerande upptäckt: allt tyder på att hans pappa är
Zodiakmördaren – en av de värsta och mest
ökända seriemördarna i USA:s historia.
Zodiakmördaren var aktiv i Kalifornien
under 1960-talet och mördade brutalt en
rad kvinnor. Trots att han har kunnat kopplas till fem mord har hans identitet förblivit

Zodiakmördaren
är en av de mest
mytomspunna
seriemördarna
i modern tid

ett mysterium. Fram till nu. För första gången
avslöjas namnet på den man som troligen
var Zodiakmördaren. Författaren tecknar ett
fängslande porträtt av fadern, från frustrerad
ung pojke, till högpresterande tonåring och
en sviken man som inte fick utlopp för all sin
ilska.
Resultatet är true crime när den är som
bäst. Det är en fängslande och osannolik historia, rapp och medryckande, och samtidigt
en sensationell och kraftfull memoar.
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”Jag kan lova dig att du aldrig tidigare läst något som Det farligaste
djuret av alla. Boken är fängslande från första sidan med en skakande
överraskning som kommer att etsa sig fast i ditt minne. Förbered dig på
att sträckläsa, det här är en bok som du inte kommer att kunna lägga
ifrån dig.”
– JEFF GUINN, författare
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GARY L STEWART är biträdande chef för ett industrisaneringsföretag i

Louisiana i USA. För mer än tio år sedan började han föra dagbok där han
dokumenterade varje detalj i sökandet efter sin biologiska far och sin egen
identitet. Det blev grunden till Det farligaste djuret av alla.

För alla som
gillar tv-serien
Mindhunter
Svensk titel: Det farligaste djuret av alla
Originaltitel: The most dangerous animal of all
Författare: Gary L Stewart (med Susan D Mustafa)
Översättning: Susanne Andersson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: True crime		
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Juli 2020
ISBN inbunden: 9789150948707
ISBN e-bok: 9789150766011
ISBN ljudbok: 9789177190202
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M I C K F I N L AY • M O R D E N I L O N D O N

MORDEN I LONDON
Londons societet anlitar Sherlock Holmes
– alla andra går till Arrowood

M I C K F I N L AY • M O R D E N I L O N D O N

2020 JULI

Mord, mystik, mörk
humor och fängslande
karaktärer i
1800-talets London

Nyskapande, spännande och humoristisk deckarserie som utspelas i
1800-talets Storbritannien där våld och ondska ständigt lurar runt hörnet.
Det är 1896 och i London syns den berömde
Sherlock Holmes ständigt på löpsedlarna.
Han löser fortfarande mysterier åt Londons
aristokrati. Men bland arbetarbostäderna
och de små gatustånden i det fattiga södra
London arbetar detektiven William
Arrowood med våldsammare, mindre
glamorösa och mycket sämre betalda
uppdrag.
När paret Barclay anlitar honom för att
hitta deras försvunna dotter är Arrowood
övertygad om att det inte kommer att dröja
”En välkommen skitigare version av
en välbekant genre.”
– PUBLISHERS WEEKLY

länge förrän han och assistenten Barnett
lyckas hitta henne. Men snart inser de att
det är ett mord de utreder.
Långt ifrån det bekväma och välbärgade
Baker Street, rör sig Arrowood i ett London
präglat av våld, där ondskan ständigt lurar
bakom hörnet …
Mick Finlay har skrivit en nyskapade, spännande och humoristisk serie om Sherlock
Holmes mindre kände konkurrent och ett
betydligt mörkare och smutsigare London
än vi är vana att läsa om.

För alla läsare av
Niklas Natt och Dag!

”Finlay är ett namn att lägga på minnet.”
– CRIMEREVIEW

”En överdådigt mörk och stämningsfull deckardebut. Med mord, mystik, mörk humor,
fängslande karaktärer och en fascinerande kuliss, blir det här förhoppningsvis början på
en kittlande och annorlunda serie.”
– LANCASHIRE EVENING POST, om Arrowood

MICK FINLAY är född i Glasgow och uppvuxen både i England och Kanada.
Han forskar och undervisar i psykologi och hans erfarenheter ligger till
grund för hans berättelser, som utspelar sig i det viktorianska London.
Mick Finlays böcker har översatts till flera språk och toppat listor i en lång
rad tidningar i USA och Storbritannien.
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Svensk titel: Morden i London
Originaltitel: Murder pit (Arrowood #2)
Författare: Mick Finlay
Översättning: Susanne Andersson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare
Imprint: HarperCrime

Format: Danskt band
Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Juli 2020
ISBN danskt band: 9789150948714
ISBN e-bok: 9789150766028
ISBN ljudbok: 9789177190219
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DAMERNA SOM PACKADE
BILEN OCH LÄMNADE ALLT
Humoristisk och livsbejakande
roadtrip-roman om fyra starka kvinnor

J U D Y L E I G H • D A M E R N A S O M PA C K A D E B I L E N O C H L Ä M N A D E A L LT
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Uppföljaren
till succédebuten
Damen som köpte en
buss och bara drog
– hyllad av läsare
och bokbloggare

Judy Leigh gjorde succé med den ljuvliga läsarfavoriten Damen som köpte
en buss och bara drog. Nu är hon tillbaka med en ny bok i samma anda.
När den 55-åriga, frånskilda Georgie Jones
upptäcker att hennes syster Bonnies man är
inblandad i skumma affärer ser hon sin chans
att hjälpa Bonnie att lämna honom och återigen samla deras utspridda familj.
Tillsammans med sin 21-åriga dotter och
80-åriga moster packar hon in Bonnie i
baksätet på bilen och lämnar Liverpool för att
gömma sig på landsbygden i Sussex. Men vad
de tror kommer att bli en stillsam resa visar

sig snart vara starten på ett stort äventyr.
Och kan den rätta hitta Georgie när hon
själv är fullt upptagen med att hindra fel man
från att hitta hennes syster?
Damerna som packade bilen och lämnade
allt är en charmig, dråplig och livsbejakande
berättelse om att leva livet till fullo, oavsett
ålder, av författaren till Damen som köpte en
buss och bara drog.

Brittisk feelgood
med minnesvärda
kvinnor i
huvudrollerna

Om Damen som köpte en buss och bara drog:
”En fartfylld, rolig men också allvarsam roman om relationer, ålderdom
och livskvalité.”
– BTJ
”Underbar, rolig och härlig!”
– JENNIESBOKLISTA

”En fin bok med djup och känsla.”
– VILLA-FREJA.SE
”Mysig och varm feelgoodroman om
människor man inte är så van vid att
läsa om.”
– BOKLYSTENPIRJO

ta
rfat
Fö

rfoto: Bim Bollard

”… underhållande bok som jag mår
bra av att läsa!”
– VILLIVONKANSBOOKS

26

JUDY LEIGH lämnade ett långt yrkesliv som teaterlärare för att ta en univer-

sitetsexamen i kreativt skrivande 2015. Hon har sedan dess blivit publicerad i
en rad brittiska tidskrifter. Hennes debutroman Damen som köpte en buss och
bara drog fick ett varmt mottagande, både i Sverige och internationellt.

Svensk titel: Damerna som packade bilen och lämnade allt
Originaltitel: The age of misadventures
Författare: Judy Leigh
Översättning: Gunilla Mattsson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman		
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Augusti 2020
ISBN inbunden: 9789150948721
ISBN e-bok: 9789150766035
ISBN ljudbok: 9789177190226
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FÖRUNDRAN

Din guide till stressens olika
ansikten och att lära sig njuta mer
Hyllade vetenskapsjournalisten och författaren Maria Borelius är tillbaka!
Efter succérna med Hälsorevolutionen och Bliss – nu kommer Förundran.
Vi är trötta på att vara trötta och utarbetade. Var det så här livet skulle bli?
Nej, vi behöver tillåtelse att vila och njuta
av det vackra livet bjuder, och vi behöver
nya nycklar för att hitta dit. Att odla sin inre
trädgård är inte en lyx – det är en biologisk
nödvändighet, visar ny forskning.
Begreppet förundran var en av hörnstenarna i Maria Borelius bästsäljande böcker
Hälsorevolutionen och Bliss och ett av de
ämnen som fascinerat läsarna mest.
– När jag talar om förundran kan man
höra en knappnål falla, säger Maria Borelius.
I sin nya bok fortsätter hon sin antiinflammatoriska, vetenskapliga resa och gör en

Hur wow-känslor
ger stressläkning,
lugn och lycka på
ett djupare plan

djupdykning i det spännande området förundran. Hon hittar nycklarna som kan minska stress och väcka glädje och lugn. För det
är inte bara motion och rätt kost som får
oss att må bra. Natur, konst, musik, närhet,
andlighet och sport kan ge oss wow-upplevelser som rent biologiskt minskar den
låggradiga inflammationen i kroppen.
Maria Borelius går på pilgrimsvandring,
lyssnar på opera, odlar sin trädgård och sin
andliga sida. Hon söker upp världsledande
forskare och andra experter och visar hur
just du kan hitta din förundran.

”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
Snart
170 000
sålda
böcker!

”Boken är välskriven och har en uppfriskande
sökande dramaturgi utan pekpinnar.”
– MOTZI EKLÖF, BTJ-HÄFTET NR 5, 2018,
om Hälsorevolutionen

foto: Robin Gautie
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Marias fredagsdans!
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MARIA BORELIUS är prisbelönt vetenskapsjournalist och författare till en rad

böcker. Hälsorevolutionen (2018) blev en omedelbar succé och har sålt i över
130 000 exemplar och bland annat givits ut i USA, Storbritannien, Italien och Norge.
Maria Borelius är kolumnist i DI, grundare av Stiftelsen Ester samt kommunikationsrådgivare för läkemedels- och techföretag. Hon har tidigare jobbat med tv,
varit handelsminister och vd för mikrofinansieringsorganisationen Hand in Hand
International.

Maria med familjen i sitt älskade Afrika.
Titel: Förundran
Författare: Maria Borelius
Kategori: Facklitteratur
Genre: Hälsa och livsstil		
Imprint: HarperLife
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 300
Releasemånad: Augusti 2020
ISBN inbunden: 9789150948783
ISBN e-bok: 9789150766080
ISBN ljudbok: 9789177190264
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J E S S I C A F R E J • J E S S I C A S V E G O M I D D A G A R – H U R L ÄT T S O M H E L S T

JESSICAS VEGOMIDDAGAR
– H UR L ÄT T SOM HELST
Rekordenkla gröna recept
som hela familjen gillar!

J E S S I C A F R E J • J E S S I C A S V E G O M I D D A G A R – H U R L ÄT T S O M H E L S T

Snabba
middagar
med få
ingredienser

Grönt, enkelt och mättande! Tv-aktuella kocken Jessica Frej är
en mästare på att laga mat som är lika lättlagad som god.
I sin nya kokbok slår hon hål på myterna om vegetarisk mat
och bjuder på 52 rekordkorta middagsrecept, varvade med
smarta genvägar som får dig att glänsa i köket.
Jessicas vänner och läsare har länge längtat
efter att hon ska ge ut en grön kokbok, och
nu behöver de inte vänta längre.
– Den senaste tiden har det slagit mig
med full kraft. Vi måste verkligen ändra på
sättet vi äter, för oss själva och för miljön. Allt
pekar åt ett håll och det är mot en grönare
livsstil. Jag har senaste tiden läst allt jag kan
komma över i ämnet och det är väldigt
tydligt. Mindre kött ger friskare kroppar och
en bättre miljö. Det är komplexa frågor men
man behöver inte sätta sig in i allt, bara äta
mer grönt.
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JESSICA FREJ är tv-kocken och matskribenten som slog igenom som tittar-
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Genvägar och
smarta lifehacks
som får dig att
glänsa i köket

Att vegetarisk mat är krånglig är en av de
myter Jessica Frej slår hål på i sin nya kokbok
Jessicas vegomiddagar – hur lätt som helst. Att
laga mat ska vara lätt och lustfyllt!
Recepten i boken är korta och superenkla.
De går att laga som de är, men är också lätta
att utveckla efter egen smak, eller barnens.
Som vanligt när Jessica lagar mat är det färgstarkt och smakrikt. Middagsrecepten varvas
med oumbärliga lifehacks, tips och genvägar
som får dig att glänsa i köket varje dag.

Hur lätt som
helst-serien:
Middagar,
Grilla + Jul

Fö
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favorit i Sveriges mästerkock 2011. Sedan dess har hon gett ut flera kokböcker
och medverkar regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon och var nyligen med i Carolas jul.
Jessica har 45 000 följare på Instagram och designar även klänningar. På HarperCollins har hon tidigare utkommit med Hur lätt som helst (2018), Grilla – hur lätt
som helst (2019) och Jul – hur lätt som helst (2019).

”En härlig, färgglad blandning av tips, mycket bra recept och
bilder av mat och människor. Boken ger en härlig känsla av
vacker sommar och inspirerar till att verkligen ge sig på att
prova nya roliga rätter.”
– ERIKA STORME MARTINGER, BTJ-HÄFTET NR 9, 2019,

om Grilla – hur lätt som helst

Titel: Jessicas vegomiddagar – hur lätt som helst
Författare: Jessica Frej
Foto: Lina Eidenberg Adamo
Kategori: Facklitteratur
Genre: Kokbok		
Imprint: HarperLife

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 250
Releasemånad: Augusti 2020
ISBN inbunden: 9789150948776
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LYCKSÖK AREN
Bladvändare med olidlig spänning och full fart framåt
Den spelberoende kriminalkommissarien Anton Brekke
sätts på prov igen – med ett fall i Las Vegas.
Den oförskämda men osedvanligt skarpa
kriminalkommissarien Anton Brekke kallas
in när resterna av det som en gång varit en
människohand påträffas i en gammal
Cadillac. Bilen är oregistrerad men kan
snart kopplas samman med en kvinna
som hittas död på återvinningscentralen i
Fredrikstad.
I 1970-talets Las Vegas får den norska lycksökaren Sun jobb som dansare på en strippklubb i jakten på den amerikanska drömmen.
Hon inleder ett förhållande med klubbens

Femte boken i serien
om den spelberoende
kriminalkommissarien
Anton Brekke

ägare, en man som inte skyr några medel
för att få som han vill.
När spåren kring mordet i nutidens
Fredrikstad pekar mot syndens stad på
andra sidan Atlanten och Brekke beordras
dit, ställs den före detta gamblern inför sin
största utmaning hittills.
Här flätar Jan-Erik Fjell skickligt samman
två parallella historier till en mordgåta utöver
det vanliga. Ett komplicerat mysterium, olidlig
spänning och full fart framåt – som vanligt
levererar Jan-Erik Fjell en riktig bladvändare.

”Det är snyggt och spännande ända in på slutet.”
– UPSALA NYA TIDNING om Angivaren

Prisbelönt
författare med
mer än 500 000
sålda böcker
i 14 länder

”Jan-Erik Fjell slår Jo Nesbø.”
– YSTADS ALLEHANDA
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”Rovdjuret är helt enkelt en fantastisk kriminalroman.”
– FREDRIKSSTAD BLAD

JAN-ERIK FJELL har kallats Norges nästa deckarkung sedan hans första

kriminalroman, Angivaren, kom ut 2010. Den blev en enorm succé, hyllades
av såväl kritiker som läsare och belönades med norska Bokhandlerprisen.
Efter det har Fjell fått flera utmärkelser och rättigheterna har sålts till 13 länder.
Lycksökaren är den femte fristående boken om den självsäkra och oförskämda
kriminalkommissarien Anton Brekke.

Svensk titel: Lycksökaren
Originaltitel: Lykkejegeren
Författare: Jan-Erik Fjell
Översättning: Sandra Rath
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare		
Imprint: HarperCrime

Format: Danskt band med flikar
Sidantal: Ca 560
Releasemånad: Augusti 2020
ISBN danskt band: 9789150948738
ISBN e-bok: 9789150766042
ISBN ljudbok: 9789177190233
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BEMÖTANDEKODEN
Konsten att förstå sig på människor
och få ett bättre (arbets)liv
Äntligen i pocket på Harpercollins – snart 50 000 sålda exemplar av
den egenutgivna boken som toppat listorna i tre år.
I den här boken tar beteendevetaren och
föreläsaren Lena Skogholm med dig på en
spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Du får förklaringar till vad som
kan hända i relation till andra människor och
konkreta tips om hur du kan hantera olika
situationer – både i arbetslivet och privat. En
inspirerande och lättillgänglig guide där författaren berättar målande om det mänskliga
samspelet, de kommunikationsproblem som

ofta uppstår och hur vi bättre kan förhålla oss
till varandra.
Bemötandekoden blev omedelbart en succé
när den kom ut 2016 och klättrade rakt upp
på topplistorna. Boken har hyllats av både
läsare och experter inom området och fortsätter hela tiden att locka nya läsare.
Nu kommer den äntligen i en efterlängtad
pocketutgåva som även innehåller nyskrivet
extramaterial.

Äntligen
i pocket!

Innehåller
nyskrivet
extramaterial

”Den här boken borde få lika mycket uppmärksamhet som
Omgiven av idioter.Tack för en sån välskriven och intressant bok!”
– ELAINE EKSVÄRD, retorikexpert
”Älskar den här boken, den är verkligen helt otrolig. Jag har läst den
flera gånger.”
– LEILA SÖDERHOLM, föreläsare och inspiratör inom mental
och fysisk träning
” Författaren förklarar på ett enkelt och tydligt sätt vad som händer
oss människor emellan och hur vi kan göra för att det ska bli så bra
som möjligt. Borde läsas av alla som är intresserade av att utvecklas!"
– ULF HALL, författare och föreläsare i kommunikation och
ledarskap

LENA SKOGHOLM är beteendevetare och pedagog, en av få i Sverige som
är specialiserad på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen oss
människor emellan. Som inspirationsföreläsare har Lena mött tiotusentals
människor. Den första utgåvan av Bemötandekoden utkom 2016 och blev
omedelbart en succé.
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Titel: Bemötandekoden
Författare: Lena Skogholm
Kategori: Facklitteratur
Genre: Psykologi		
Imprint: HarperLife
Format: Pocket

Sidantal: Ca 272
Releasemånad: Augusti 2020
ISBN pocket: 9789150949070
ISBN e-bok: 9789150766189
ISBN ljudbok: 9789177190363
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2020 AUGUSTI – DANSKT BAND

POCKET – MAJ 2020

HUR LÄTT SOM HELST

Prisbelönta succéboken – äntligen i danskt band!
Vinnare av
Gourmand
Awards 2019

Hitta matglädjen med
färgstarka Jessica Frej

Nu är Jessica Frejs prisbelönta kokbok Hur lätt som
helst tillbaka i ny utgåva, denna gång i danskt band. Boken vann det prestigefulla priset Gourmand Awards 2019
i kategorin ”Easy recepies: Europe” och har tilltalat
tusentals läsare med de enkla, inbjudande middagsrecepten. Här samlar hon sina bästa lifehacks som får
dig att glänsa i köket. Mat ska inte vara svårt, krångligt
eller dyrt och som alltid när Jessica lagar mat blir det
färgglatt, smakrikt och inbjudande. Hennes tankar om
att mat ska vara roligt genomsyrar hela boken.

” Med den här boken hoppas jag kunna så
frön hos läsaren om hur man kan känna lust
i matlagningen och bli mer kreativ i köket
utan tidskrävande metoder eller dyra och
krångliga ingredienser.”
– JESSICA FREJ om Hur lätt som helst
60 enkla
goda vardagsmiddagar
+ 30 smarta
lifehacks
Titel: Hur lätt som helst
Författare: Jessica Frej
Kategori: Facklitteratur
Genre: Kokbok
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: Augusti 2020
Sidantal: 168
ISBN: 9789150948868
36

”Boken är ett oförargligt tidsfördriv som nog kan
väcka en semesterlängtan till Paris.”
– GUNILLA BERGDAHL, BTJ-HÄFTET NR 13, 2019
Nyskilda Grace kommer till Paris med krossat hjärta och ett självförtroende
kört i botten. Men när hon möter den rebelliska tonårstjejen Audrey tar en
osannolik vänskap sin början och under en magisk sommar hjälper de varandra
att hitta fotfästet i tillvaron igen.
Svensk titel: En sommar i Paris
Originaltitel: One summer in Paris
Författare: Sarah Morgan
Översättning: Susanne Mickelsson Sparv
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Maj 2020
Sidantal: 368
ISBN: 9789150948790

POCKET – JUNI 2020
”Nostalgisk, rolig och lite finskt smådyster roman
som blivit en smärre världssuccé.”
– FEMINA
En romantisk berättelse med en rejäl dos 80-talsnostalgi. Peter sitter fast i livet,
men efter att en kväll ha tittat på Tillbaka till framtiden får han en idé – han ska
resa tillbaka till den tid då hela livet låg öppet framför honom. Om en mans
livskris, jakten på lycka och att slutligen hitta sig själv.
Svensk titel: En dag, Jennifer
Originaltitel: Someday Jennifer
Författare: Risto Pakarinen
Översättning: Peppe Öhman
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Juni 2020
Sidantal: 352
ISBN: 9789150948806

”Boken strösslar med feelgoodingredienser, men har samtidigt udda
karaktärer och oväntade vändningar … En trivsam och uppfriskande
roman som letar sig utanför mallarna i genren.”
– REBECCA KJELLBERG, BTJ-HÄFTET NR 22, 2019
En berättelse med poetiska och gåtfulla toner som stannar kvar länge hos
läsaren. En dag kliver en kvinna över tröskeln till ladan där den tystlåtne Dan
tillverkar de mest utsökta harpor. Det blir inledningen på en vänskap som
förändrar allt för dem båda …
Svensk titel: Ellie och harpmakaren
Originaltitel: Ellie and the harpmaker
Författare: Hazel Prior
Översättning: Camilla Jacobsson
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Juni 2020
Sidantal: 352
ISBN: 9789150948813
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”En av världens bästa thrillerförfattare.”
– ESQUIRE
”Winslow är en mästare.”
– MICHAEL CONNELLY
Den tredje och avslutande delen i Don Winslows
trilogi om USA:s krig mot den illegala droghandeln. Muren är en gastkramande thriller om
hämnd, korruption och rättvisa.

Svensk titel: Muren
Originaltitel: The border
Författare: Don Winslow
Översättning: Anders Nunstedt
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: Juni 2020
Sidantal: 784
ISBN: 9789150948820

”Mitt liv som råtta är en oerhört skicklig
beskrivning av människor och deras handlande.
Boken håller läsaren andlös.”
– INGER ULFSTEDT-FJELLSSON,
BTJ-HÄFTET NR 22, 2019

När tolvåriga Violet Rue råkar höra sina bröder prata
om hur de begått ett fruktansvärt brott slits hon mellan
att vara lojal med sin familj och att berätta sanningen.
Ensam i världen tvingas hon bryta sig fri från sina föreställningar om vad en familj är.
Svensk titel: Mitt liv som råtta
Originaltitel: My life as a rat
Författare: Joyce Carol Oates
Översättning: Nille Lindgren
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Augusti 2020
Sidantal: 428
ISBN: 9789150948844

2020 JULI – POCKET

”En gripande berättelse full av tilltalande karaktärer, intriger, spänning och romantik.”
– PUBLISHERS WEEKLY
En slump leder Grace Healy rakt in i hjärtat i ett av de
kvinnliga spionnätverken under andra världskriget. En
hyllad roman om ofattbart mod, systerskap och förmågan att överleva även de värsta tänkbara förhållanden.

Svensk titel: Paris försvunna döttrar
Originaltitel: The lost girls of Paris
Författare: Pam Jenoff
Översättning: Gunilla Mattsson
Kategori: Skönlitteratur
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Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Juli 2020
Sidantal: 404
ISBN: 9789150948837

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

Liket av en försvunnen man dyker upp och polisen står
handfallen. Kommer mördaren slå till igen? Kriminalkommissarie Anton Brekke tvingas kämpa mot klockan för
att lösa fallet.
Svensk titel: Rovdjuret
Originaltitel: Rovdyret
Författare: Jan-Erik Fjell
Översättning: Sandra Rath
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Thriller
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Augusti 2020
Sidantal: 379
ISBN: 9789150948851
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6 frågor
Renoveringsobjekten
utkommer i
maj 2020

ELI ÅHMAN OWETZ

författare till succéromanen Brevvännerna och uppföljaren Renoveringsobjekten
som kommer i maj 2020 på HarperCollins!

1

rivas. Han anlitar arkitekten
Susanne som sagt upp sig för
att frilansa och som är på desperat jakt efter uppdrag. När
hon får veta att det bor folk i
husen ställs hon inför ett svårt
moraliskt dilemma. Hennes
samvete vinner. Bakom upp– Brevvännerna beskrivs som
dragsgivarens rygg börjar hon
en You've got mail i svensk
landsbygdsmiljö. Två människor tillsammans med Grävingebon
Conny jobba på en räddningsbörjar brevväxla anonymt
och blir förälskade i varandra plan för Fabriksgatan. Men ska
genom orden. Malin lever i ett de hinna …?
fysiskt dött äktenskap – men
I Renoveringsobjekten får
har hon verkligen rätt att välja
vi återse några av romanett annat liv, ett med lust och
gestalterna från Brevvännerna,
kärlek? Många läsare har hört och även dina tidigare böcker,
av sig och berättat att de
men också göra nya bekantkänner igen sig i Malin. Hopp- skaper.
fullhet, har de beskrivit känslan – Ja, huvudpersonen Susanne
efter att ha läst boken.
är ju exfru till Erik i Brevvännerna. Hon hälsar på honom och
Nu kommer den efterhans nya kärlek Malin i byn Sölängtade uppföljaren,
derberga. Där träffar hon också
Renoveringsobjekten.
andra personer som trogna
Spännande titel! Vad
läsare känner igen. Men Conny
anspelar den på?
– Det lilla samhället Grävinge i och de andra Grävingeborna är
Roslagen blomstrade en gång nya karaktärer.

Din roman Brevvännerna som
kom ut i maj 2019, har fått ett
väldigt fint mottagande av läsare
och recensenter. Den har nominerats till både Årets feelgood och
Storytel Awards. Vad tror du det
är som har gjort att den har blivit
så hyllad?

3

2

man pratar. Och så får karaktärerna ha vanliga, osexiga
yrken – vilket folk oftast har.
Som fastighetsskötare eller
bygglovshandläggare.

5

En recensent skrev att
”Eli Åhman Owetz borde få
någon sorts landsbygdsskildrarpris, hon skriver så att man
vill flytta ut från stan på stört”.
Vilken roll spelar miljön i dina
böcker?

– Ur miljön växer karaktärerna.
I Renoveringsobjekten kan både
miljö och människor först
tyckas sjaviga. Men precis som
Brevvännernas Malin och Erik
utvecklades från grå till passionerade så förändras bilden av
människorna i Grävinge när vi
får veta mer om dem.

6

Trekaffet är ett speciellt
inslag i dina böcker. Vad
är det och hur får man egentligen en inbjudan?

– Trekaffet äger rum i butiken
Anna-Lisas Antik. Bara grannar
och vänner är välkomna. Har
man tur är man vän till en vän
i tiden. Skofabrikens storsäljare
Du får ofta höra från läsarna och kan få slinka med, som
Grävingesandalen satt på varatt Brevvännerna sticker ut i
enda unges fötter. Nu är sam- feelgoodgenren för att den känns Susanne i Renoveringsobjekten.
Trekaffet är oerhört poppis
hället bedagat. Men sonen till ”äkta” och att du skriver om
den siste disponenten har en ”vanliga människor”. Hur lyckas bland mina läsare. Jag har till
och med fått presenter, en
storslagen vision om att skapa du skapa den känslan?
kakburk med etiketten ”Till
en ”ny och fräsch” bruksort i – Mina böcker utspelar sig i
1600-talsstil. Alla renoverings- min egen hembygd, Roslagen. trekaffet” och en broderad duk
Jag vet hur livet ser ut här, hur ”att ha på trekaffet”.
objekt längs Fabriksgatan ska

4
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