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200 years of publishing
1817 – J. & J. Harper Tryckeri grundas
1819 – Chalmers & 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 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.

Välkommen våren – och
HarperCollins nya stjärnförfattare
Det våras för en rad nya författare på HarperCollins. Solen sken
den 13 maj när vi tog tåget ner till Halmstad för att hälsa på
Mariette Lindstein (sid 20). Hon och hennes man, Dan, mötte
oss vid stationen och tog med oss till favoritlunchstället Tallhöjdens värdshus, och sedan hem till huset i byn Marbäck.
Här, granne med bokskogen, för dagen alldeles ljusgrön, har de
hittat hem, 15 år efter den dramatiska flykten från Scientologikyrkan. Vi tog en långpromenad och pratade igenom nya manuset, den fristående fortsättningen på den hyllade Dimön-serien.
Den 24 mars släpps den äntligen, del 1, Requiem på Dimön.
Sektledaren Franz Oswald är tillbaka! Varmt välkommen till
HarperCollins, Mariette!
Redan i januari går startskottet för Caroline Erikssons nya
spänningsserie (sid 6). Vi kallar genren family noir, och i centrum
står terapeuten Simone Boman, en huvudkaraktär som ligger
författaren nära. Kom i min famn heter del 1 i detta mörka,
psykologiska relationsdrama som släpps den 9 januari. Vi är
så glada över att Caroline tagit steget till vårt förlag.
Januari inleds i hälsans tecken med näringsfysiologen Fredrik
Paulúns första bok hos oss. BIOHACK är din guide till hur du
kartlägger din hälsa och själv kan lära dig att äta mer proaktivt
– oavsett om du vill uppnå bättre sömn, lägre vikt, högre prestationsförmåga eller vill få ett ökat skydd mot svåra sjukdomar.
En forskningsbaserad hälsobok som ligger helt rätt i tiden.
Välkommen Fredrik!
Och i april kommer Peter James första bok på HarperCollins,
del 14 i den hyllade serien om Brighton-kommissarien Roy Grace,
Han dör om du inte. Vi är så stolta över att få jobba med en av
deckarvärldens riktigt stora författare.
Andra nya namn på vår lista är prisbelönta Sigrid Nunez, stjärnskottet Kassandra Montag, danska komikern Sofie Hagen
och prisbelönta barnboksförfattaren Sophy Henn.
Och vid sidan av alla nya namn presenterar vi nya efterlängtade
böcker av Karin Slaughter, Yrsa Sigurdardóttir, Gabriella
Ullberg Westin, Jöns Hellsing, Max Brallier, Kate Quinn och
Hedvig Montgomery.
Välkommen till våren på HarperCollins!
Förlagschef

Carina med Fredrik Paulún.
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Mariette tillsammans med Carina,
förlagschef och Johanna, förläggare.
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2020 JANUARI

K AT E Q U I N N • J Ä G A R I N N A N

JÄGARINNAN

Storslagen historisk roman om
kvinnligt mod och oväntad vänskap
i ett krigsdrabbat Europa
När kriget är över blir jägaren jagad ...
Sibirien, före kriget: När andra världskriget närmar sig sätter den våghalsiga stridspiloten Nina Markova allt på spel och ansluter till Natthäxorna, ett kvinnligt bombregemente. Men när hon hamnar bakom fiendelinjen, i händerna på den ökända mördaren,
kallad Jägarinnan, tvingas hon uppbåda all sin
styrka och list för att överleva.

Boston, 1946: Sjuttonåriga Jordan McBride
blir överlycklig när hennes pappa, som varit
änkling under en lång tid, äntligen träffar en
ny kvinna. Men snart märker hon att den
milda tyskan döljer något. Jordan börjar
gräva i sin nya styvmors bakgrund och inser
snart att hennes familj bär på stora hemligheter.

Köln, 1950: Efter krigsslutet lämnar den
brittiska krigskorrespondenten Ian Graham
journalistiken för att leta upp nazistiska krigsförbrytare. Ett mål kvarstår: Jägarinnan. För
att hitta henne söker han upp Nina, det enda
vittne som lyckats fly från henne levande.

Tre gripande människoöden flätas samman i
Kate Quinns nya storslagna verk om kvinnligt mod, oväntad vänskap och familjehemligheter under andra världskriget.

”Verklighetstrogen och levande …
Den ryska bombpiloten Nina påminner
om en stenhård, men också sårbar
föregångare till Lisbeth Salander.”

– PAM JENOFF, FÖRFATTARE TILL
CIRKUSFLICKAN

KATE QUINN är en amerikansk författare, bosatt i södra Kalifornien.
Quinn har alltid intresserat sig för historia och har skrivit en rad storsäljande
romaner som blivit översatta till flera språk. Hennes tidigare roman,
Kodnamn Alice, har sålt i över 1 miljon exemplar.

Fö

o: Kate Fur
ek
tarfot
rfat

– KIRKUS REVIEWS

”En explosiv berättelse om jägare och byte,
brott och försoning och den obevekliga
kraften i sanningen. En triumf!”
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2020 JANUARI

Av författaren
till succéboken
Kodnamn Alice

Verklighetsbaserad
roman om ryska
bombpiloten Nina

Originaltitel: The huntress
Författare: Kate Quinn
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Historisk roman
Imprint: HarperCollins

Katalog_Vår2020.indd 5

Utgivningsmånad: Januari 2020
Omfång sidor: Ca 550
Översättning: Helena Dahlgren
ISBN inbunden: 9789150947069
ISBN e-bok: 9789150728828
ISBN ljudbok: 9789176339343
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2020 JANUARI

C A R O L I N E E R I K S S O N • K O M I M I N FA M N

KOM I MIN FAMN
Första boken i nya spänningsserien
om terapeuten Simone Boman
Succéförfattaren Caroline Eriksson är en mästare på att
bygga upp krypande, mörk spänning i hemmiljö.
Hur skulle du reagera om du en dag kontaktades av en främmande tjugoårig kvinna
som hävdade att hon var din hittills okända
dotter? Det är vad som händer Thomas, en
gift man med en fyraårig dotter, en man som
sätter familjen främst och tycker att det är
viktigt att vara en god människa. Men den
vuxna dottern avvisar hans försök till omsorg och ställer upp egna villkor och krav.
Samtalsterapeuten Simone hyrs in som
organisationskonsult på företaget där Thomas
arbetar och hon vinner hans förtroende –

FAMILY NOIR
– mörkt och
spännande

6
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relationsdrama
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men trots hennes stöd drivs Thomas obönhörligen mot katastrofens brant.
Kom i min famn är första delen i en ny serie
av hyllade Caroline Eriksson i genren family
noir: psykologiskt drama med familjerelationer i centrum.
Här får vi följa samtalsterapeuten Simone
Boman som, å yrkets vägnar, dras in i olika
mörka mellanmänskliga dramer, samtidigt
som hon brottas med sina egna demoner.
Detta leder till ett svajande familjeliv och ett
alltmer okonventionellt äktenskap.

”Med sin nya bok är den 39-åriga
svenskan den mest omtalade i Europa.
De försvunna är en psykologisk spänningsroman som fått enormt fina recensioner.”
– AFTONBLADET OM DE FÖRSVUNNA

CAROLINE ERIKSSON har en magisterexamen i socialpsykologi och jobbade
drygt tio år innan hon bestämde sig för att följa sin barndomsdröm och bli
författare. Hennes första roman Djävulen hjälpte mig nominerades till Stora
Ljudbokspriset 2014. De försvunna (2015) blev en omedelbar internationell
framgång och såldes till 27 länder. Kom i min famn är första boken i serien om
samtalsterapeuten Simone Boman. Caroline är född 1976 och bor i Stockholmsområdet med sin man och två barn.
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STOR
JANUARILANSERING!

D E L 1 I SE RIE N OM TE R APEUTE N SIMO N E BO MAN

The affair möter
Stina Jacksons
Silvervägen

de

Titel: Kom i min famn
Författare: Caroline Eriksson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime

m
s-

Utgivningsmånad: Januari 2020
Omfång sidor: Ca 300
ISBN inbunden: 9789150947076
ISBN e-bok: 9789150728835
ISBN ljudbok: 9789176339350
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2020 JANUARI

F R E D R I K PA U L Ú N • B I O H A C K

BIOHACK:

Ät rätt, må bättre, lev längre
En av Sveriges största
hälsoförfattare är tillbaka
Näringsexperten Fredrik Paulún lär dig allt om biohacking.
Tips och råd, kryddat med härliga recept som får dig att må bättre!
I sin nya bok Biohack berättar näringsexperten Fredrik Paulún hur du kan använda
maten på ett medvetet sätt så att den påverkar din hälsa i en positiv riktning. Han
delar också med sig av sin personliga livsresa,
berättar öppet om sina utmaningar och hur
det kom sig att han började biohacka sitt
eget liv.
I dag vet man på mikronivå exakt vilka
egenskaper olika livsmedel har. Den kunska-

pen är grunden till det som kallas biohacking.
Här går Fredrik igenom senaste forskningen
om vilka livsmedel som är biohackarens bästa vänner och förklarar varför. Han hjälper
dig ta reda på vad just du behöver biohacka
och hur du kommer i gång.
Välkommen till framtiden! Med biohacking
får du bättre hälsa och högre livskvalitet,
men du kan också förebygga sjukdomar och
förbättra dina odds i livets dna-lotteri.

Prestera mera, stärk ditt minne
och sov bättre
Förbättra dina odds i livets dna-lotteri
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Få ut mer av träningen och gå ner i vikt
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FREDRIK PAULÚN är en av Sveriges mest framgångsrika författare,

entreprenörer och föreläsare inom näringslära. Han är utbildad näringsfysiolog och har skrivit ett tjugotal böcker som har sålts i över 1,5 miljoner
exemplar och översatts till flera språk. Han föreläser i hela Norden om
träning, näringslära och hälsa, driver Näringspodden tillsammans med
Martin Brunnberg och skriver regelbundet för ett flertal tidningar.
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Över
1,5 miljoner
sålda böcker
Titel: Biohack: Ät rätt, må bättre, lev längre
Författare: Fredrik Paulún
Kategori: Facklitteratur
Genre: Kost och hälsa
Imprint: HarperLife

Utgivningsmånad: Januari 2020
Omfång sidor: 240
ISBN inbunden: 9789150947182
ISBN e-bok: 9789150728941
ISBN ljudbok: 9789176339329
9
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2020 JANUARI

M A X B R A L L I E R • D E S I S TA B A R N E N PÅ J O R D E N O C H M A R D R Ö M S K U N G E N

DE SISTA BARNEN PÅ JORDEN
OCH MARDRÖMSKUNGEN
Actionladdat och rysligt roligt om
barnen som överlevt monsterapokalypsen
De kanske är de sista barnen på jorden,
men Jack och hans vänner kommer aldrig vara
ensamma – så länge de kan hålla ihop …
Livet efter monsterapokalypsen är
ganska schyst för trettonåriga Jack
Sullivan. Han bor i en cool trädkoja
med sina bästa kompisar, kör bil genom
stan som om det var Mario Kart på
riktigt, har ett helt gäng monsterpolare
och slåss mot zombier varje dag. Ja,
ungefär som ett tv-spel!
När vännerna upptäcker att fler

barn överlevt borde det vara goda
nyheter. Men inte för Jack – tänk
om han snart blir övergiven igen?
Han måste helt enkelt övertyga sina
kompisar om att livet i trädkojan är
perfekt, att livet är som en galen film
och att inget kunde vara bättre.
Frågan är bara: Hur ska han lyckas
med det när de blir jagade av ett
värre monster än någonsin?

”Förskräckligt kul! Max Bralliers
serie levererar stora rysningar
och ännu större skratt.”
– JEFF KINNEY, FÖRFATTARE TILL
SERIEN DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS

”Full av påhitt, komiska upptåg, humor
och läskigheter. De härliga språket och
illustrationerna av Douglas Holgate är så
samspelta att läsningen är ren glädje.”
– KERSTIN HAGSTRAND-VELICU,
BTJ-häftet nr 20, 2019

MAX BRALLIER bor i New York och har skrivit fler än 30 böcker för

både barn och vuxna, varav flera bästsäljare, och har dessutom skrivit
och designat spel.

10
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DOUGLAS HOLGATE bor i Melbourne, Australien. Han är serietecknare
och illustratör och har illustrerat böcker för en lång rad förlag under de
senaste tio åren.
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Tredje boken i den
hyllade succéserien
– 2 miljoner
sålda böcker!

Netflixaktuell!

Originaltitel: The last kids on earth and
the nightmare king
Författare: Max Brallier
Kategori: Barn
Genre: Barn, fiktion 9–12 år
Imprint: HarperChildren
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Utgivningsmånad: Januari 2020
Omfång sidor: 230
Översättning: Helena Dahlgren
Illustrationer: Douglas Holgate
ISBN inbunden: 9789150947175
ISBN e-bok: 9789150728934
ISBN ljudbok: 9789176339282
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2020 FEBRUARI

KARIN SLAUGHTER • I MÖRKER GÖMD

I MÖRKER GÖMD
Will Trent och Sara Linton möts för
första gången – i en thriller som
tar andan ur läsaren
En medvetslös och misshandlad kvinna tas in på akuten i Atlanta.
Vem är hon? Sökandet efter svar leder till Atlantas utkanter,
där utredaren Will Trent gör en skrämmande upptäckt ...
På Atlantas största sjukhus tar Sara Linton
hand om stadens fattiga, skadade och otursdrabbade. Hon är minst sagt härdad, ändå
kan hon inte värja sig mot skräcken som
griper henne när hon får in en medvetslös,
uppenbarligen torterad kvinna. Vad har hon
varit med om?
I Atlantas utkanter har lokalpolisen satt i
gång en egen utredning. Men Will Trent på
Georgia Bureau of Investigation väntar inte

på klartecken från sin chef innan han kastar
sig in i jakten på förövaren – och finner snart
en fruktansvärd, mörk plats där han förstår att
kvinnan hållits fången.
Snart försvinner ännu en kvinna och Will
Trent och Sara Linton samarbetar för att
hitta henne innan det är för sent. Och de står
inför ett fruktansvärt faktum: De må ha funnit
gärningsmannens tortyrkammare, men själv
är han försvunnen.

”Litteraturhjälte? Will Trent i Karin Slaughters
böcker. Han har dyslexi och är lite blyg, och
jag bara älskar honom.”
– ANNA JANSSON, FÖRFATTARE

”Gång på gång bevisar Karin [Slaughter]
att det inte är någon slump att hon är en av
världens största och bästa thrillerförfattare.”

”Jag skulle följa henne
vart som helst.”
– GILLIAN FLYNN

”Oöverträffad när det gäller
karaktärer, handling och tempo.”
– MICHAEL CONNELLY
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– YRSA SIGURDARDÓTTIR
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KARIN SLAUGHTER är en av världens mest omtyckta och bäst säljande
thrillerförfattare. Hennes böcker har kommit ut i 120 länder världen över
och har sålts i över 35 miljoner exemplar. Hon har två gånger nominerats
till Svenska deckarakademins pris för Bästa översatta kriminalroman och
nominerats till en Edgar Award. Flera av hennes böcker håller just nu på
att filmatiseras. Karin Slaughter bor i Atlanta i USA.
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FEBRUARI 2020

Tredje fristående
boken i den omtyckta
deckarserien om
Will Trent

Hyllad av
Michael Connelly
och Peter James
Originaltitel: Undone
Författare: Karin Slaughter
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime

Katalog_Vår2020.indd 13

Utgivningsmånad: Februari 2020
Omfång sidor: Ca 400
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN inbunden: 9789150947083
ISBN e-bok: 9789150728842
ISBN ljudbok: 9789176339367
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H E D V I G M O N T G O M E RY • FA N TA S I N S T I D – F Ö R S K O L E Å L D E R N : 2 – 6 Å R

FANTASINS TID

FÖRSKOLEÅLDERN: 2–6 ÅR
Boken som hjälper familjen
genom förskoleåren
Barn mellan två och sex år går igenom stora förändringar.
Den här boken hjälper dig genom de lekfyllda, händelserika
och stundtals utmanande åren där det viktigaste som förälder
är att vara lyhörd och se till just ditt barns behov.
Psykologen, familjeterapeuten och trebarnsmamman Hedvig Montgomery har blivit
känd för sitt moderna och raka förhållningssätt. I sina böcker delar hon generöst
med sig av egna erfarenheter och guidar
dig till hur du och ditt barn bäst bygger den
självkänsla och trygghet som behövs för att
skapa en nära relation som varar livet ut.
Fantasins tid – förskoleåldern: 2-6 år är den
tredje boken i hennes bästsäljande serie om
föräldraskap. Den första boken, Föräldramagi,
har legat över 30 veckor på topplistorna i
Norge.

Ur innehållet:
• Hur viktigt är det att barnet
får vänner?
• Är syskonbråk farligt?
• Hur kan du bemöta alla nya
känsloyttringar, bland dem
trots, som hör åldern till?
• Vad är en god uppfostran?

14
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”Går rakt på sak med vad
alla föräldrar behöver veta.”
– JESPER JUUL OM FÖRÄLDRAMAGI
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7 steg som
underlättar livet
som förälder

HEDVIG MONTGOMERY är uppvuxen i Uppsala och utbildad psykolog med
inriktning på familje- och parterapi. Hennes böcker har hyllats av bland andra
den danska författaren och familjeterapeuten Jesper Juul. Sedan 1999 driver
Hedvig Montgomery en egen mottagning i Norge och håller populära kurser
och föreläsningar. Fantasins tid – förskoleåldern: 2–6 år är tredje boken i
serien Föräldramagi som sålts till 23 länder och toppat listorna i Norge.
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FEBRUARI 2020

Del 3 i
Föräldramagiserien
– en norsk världssensation

Originaltitel: Barnehageårene
Författare: Hedvig Montgomery
Kategori: Facklitteratur
Genre: Familj och hälsa
Imprint: HarperLife

Utgivningsmånad: Februari 2020
Omfång sidor: 232
Översättning: Sabina Söderlund
ISBN flexiband: 9789150947199
ISBN e-bok: 9789150728958
15
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2020 MARS

JÖNS HELLSING • HAVETS DROTTNING

HAVETS DROTTNING
Dramatik på högsta nivå i
Hope Island-trilogins sista del
På den skotska ön Dóchas kan vad som helst hända – det har vi fått
se i de tidigare böckerna. Nu kommer äntligen upplösningen!
Den hårt pressade lord Winsley vägrar att
släppa taget om familjens skotska ö. Men när
han erbjuds ett topphemligt samarbete med
försvarsministeriet – och en stor summa
pengar – kan han inte tacka nej. I en avskild
havsvik på Dóchas ska man bygga en militär
hamn för kärnvapenubåtar.
Öborna gläds åt de nya jobben och pengarna som strömmar in – tills det läcker ut vad
planerna egentligen innebär. Pubägarinnan

och den blivande krögaren Heather Mac
Donald vill inte servera radioaktiv hummer
till sina gäster, och samlar öborna i ett
uppror som tar London – och lord Winsley
– med storm.
Havets drottning är sista delen i Jöns Hellsings
omtyckta trilogi – en dramatisk berättelse
om frihetskamp i den skotska övärlden, med
saltstänkta miljöer och charmiga karaktärer.

”Betyg 5/5.
Rekommenderas varmt!”
– LOLLOS BOKHÖRNA OM HALVVÄGS TILL HIMLEN
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”Välskriven, spännande och berörande.”
– BRABÖCKER BOOKS OM HALVVÄGS TILL HIMLEN
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JÖNS HELLSING Hösten 1992 följde Jöns Hellsing med sin pappa Lennart till
familjens ärvda egendom i den skotska övärlden. Längst ut på Islay, vid vägs ände
mot havet, fann han en saltstänkt avkrok som genast fick honom på fall. Idag är byn
Portnahaven en naturlig del av Jöns liv. Under sina besök bor han i ett före detta
kustbevakningstorn, en plats som inspirerat hans debutroman Händig man sökes,
uppföljaren Halvvägs till himlen och nu den avslutande boken i trilogin, Havets drottning. Jöns Hellsing (född 1964) arbetar på reklambyrå och bor med sina tre söner
på Lidingö utanför Stockholm.
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JÖNS HELLSING • HAVETS DROTTNING

MARS 2020

Dramatisk
och storslagen
avslutning på
Hope Islandtrilogin

Favorit hos
läsare och
bokbloggare!

Titel: Havets drottning
Författare: Jöns Hellsing
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins

Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: Ca 350
ISBN inbunden: 9789150947090
ISBN e-bok: 9789150728859
ISBN ljudbok: 9789176339374
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K A S S A N D R A M O N TA G • E F T E R S Y N D A F L O D E N

EFTER SYNDAFLODEN
Hoppingivande och storslagen
dystopi av hyllad romandebutant
Världen är förändrad men en moders kärlek består.
I en nära framtid, knappt hundra år från nu,
har jorden täckts av vatten och endast de
högsta bergstopparna syns ovanför ytan.
Myra och hennes sjuåriga dotter Pearl bor
på en liten båt och försörjer sig som fiskare.
I sju år har Myra sörjt sin andra dotter, som
försvann när floden kom och svepte med
sig deras hem. Men genom ett omskakande
möte med en främling får de veta att Row
har setts till på en plats nära polcirkeln. Myra

kastar alla tvivel åt sidan och ger sig, tillsammans med Pearl, av på en resa genom de
isiga vattnen i norr.
Efter syndafloden är en storslagen, actionspäckad och ibland skrämmande odyssé fylld
av oförglömliga scener. En drabbande och
säregen saga som är lika häpnadsväckande
som trösterik – briljant konstruerad och
med ett skimrande språk.

”En omskakande och briljant konstruerad
berättelse om en häpnadsväckande ny värld
– ytterst gripande och modern. Kassandra
Montag är en visionär och en stor talang.”
– KARIN SLAUGHTER

Av nya
stjärnskottet
Kassandra Montag
– i översättning av
Linda Skugge

”En brännande, ofta brutal, berättelse om en mammas skrämmande
resa för att hitta sin försvunna dotter i en postapokalyptisk värld.
Gripande och chockerande.”
– LIV CONSTANTINE, FÖRFATTARE TILL DEN SISTA MRS PARRISH
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KASSANDRA MONTAG växte upp på landsbygden i Nebraska i USA

och bor numera i Omaha med sin man och deras två barn. Hon har en
master i engelsk litteratur och hennes prisbelönta dikter och noveller har
publicerats i flera tidskrifter och antologier. Efter syndafloden är hennes
första roman.
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MARS 2020

Stark, episk
berättelse i
skuggan av klimatkatastrofen

Originaltitel: After the flood
Författare: Kassandra Montag
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
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Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: Ca 400
Översättning: Linda Skugge
ISBN inbunden: 9789150947120
ISBN e-bok: 9789150728866
ISBN ljudbok: 9789176339435
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M A R I E T T E L I N D S T E I N • R E Q U I E M PÅ D I M Ö N

REQUIEM PÅ DIMÖN
Serien som blivit en internationell
bestseller – över 300 000 sålda böcker
Mariette Lindsteins trilogi om sekten ViaTerra – baserad på hennes
egna upplevelser som sektmedlem – har blivit en internationell succé.
Nu kommer den efterlängtade fristående fortsättningen.
Två år har gått sedan den karismatiske
sektledaren Franz Oswald offrade sin egen
son för att rädda en ung kvinna, Julia Frisk,
och själv drabbades av en stroke. Återhämtningen har varit lång och mödosam men
nu är han tillbaka och mer målmedveten än
någonsin. Om det inte vore för de ovälkomna känslostormar han drabbas av …
Julia jobbar som redaktionsassistent på
en modetidning och vill avancera. Så dyker

hennes stora chans upp. Tidningen vill ha en
intervju med Franz Oswald – och han vägrar
låta sig intervjuas av någon annan än Julia.
Alla i Julias närhet avråder henne från att
ens träffa Franz. Men när han berättar att
han tänker återvända till Dimön och iscensätta ett experiment han kallar ”Requiem”
– dödsmässan – tar hennes nyfikenhet över.
Och som vanligt när Franz Oswald är inblandad spinner snart allt utom kontroll …

”Skrämmande berättat om hur man manipulerar människor.”
– LOTTA OLSSON, DN, OM SEKTENS BARN
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”De dokumentära skildringar jag har läst har
inte engagerat lika mycket som denna proffsigt
hopsnickrade thriller. Nagelbitning garanteras.”
– AFTONBLADET OM SEKTEN PÅ DIMÖN

Katalog_Vår2020.indd 20

”En av våra psykologiskt
mest djuplodande författare.”
– MAGNUS UTVIK

MARIETTE LINDSTEIN gick som 20-åring med i den kontroversiella scientologirörelsen. Under 25 års tid arbetade hon på alla nivåer i kyrkan, inklusive
i toppen av hierarkin på högkvarteret utanför Los Angeles. 2004 flydde hon.
Idag arbetar hon som författare och föreläsare på heltid och har vigt sitt liv
åt att upplysa andra om sektproblematiken. Böckerna om sekten ViaTerra
bygger på hennes personliga upplevelser. Mariette Lindstein är född 1958
och bor utanför Halmstad tillsammans med sin man och deras tre hundar.
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MARS 2020

STORSATSNING!

Mariette Lindstein
fortsätter sin populära
Dimön-serie på
HarperCollins

Snart
tv-serie!

Titel: Requiem på Dimön
Författare: Mariette Lindstein
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Psykologisk thriller
Imprint: HarperCrime

Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: Ca 450
ISBN inbunden: 9789150947106
ISBN e-bok: 9789150728873
ISBN ljudbok: 9789176339381
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PETER JAMES • HAN DÖR OM DU INTE

HAN DÖR OM DU INTE
Deckargiganten Peter James
– nu på HarperCollins
En förälders värsta mardröm blir Roy Graces mest komplicerade fall
någonsin. Nu kommer en ny fristående bok i den populära kriminalserien.
Kipp Brown, framgångsrik affärsman och notoriskt spelberoende, har aldrig drabbats av
så många bakslag på en gång. För att skingra
tankarna tar han med sig sin tonårsson på
en fotbollsmatch. Men det är i vimlet på
stadion den verkliga mardrömmen börjar.
Några minuter in i matchen möter Kipp
en klient och trots att han bara vänder bort
blicken ett ögonblick räcker det för att hans
son ska försvinna. Snart får han ett medde-

lande som gör honom iskall av skräck:
”Vi har din son, om du vill se honom vid liv
igen måste du betala.”
Han uppmanas att inte kontakta polisen,
men gör det ändå, och kriminalintendent
Roy Grace får ansvar för utredningen. Till en
början verkar det som en regelrätt kidnappning, men det dröjer inte länge förrän spåren
leder till den undre världen, där inga regler
längre gäller och inget är som det verkar …

”Ingen annan deckarförfattare kan som Peter James skildra polisarbetet och
tankarna och attityderna hos utredarna. Hans protagonist Roy Grace kanske
inte är den mest levnadsglada polisen, eller den mest tyngda av drickande,
vikt eller dysterhet, men han är en av de mest trovärdiga.”
– THE TIMES

22
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”Peter James är en av de bästa
deckarförfattarna av idag.”
– KARIN SLAUGHTER
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PETER JAMES är en brittisk författare och filmproducent med bas i London
och Brighton. Han har röstats fram som den bästa deckarförfattaren genom
alla tider av bokhandelskedjan WH Smith och belönades 2016 med en
Diamond Dagger av Crime Writers Association. Han dör om du inte är den
fjortonde boken i hans hyllade serie om kriminalintendent Roy Grace.
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MARS 2020

En av de största
internationella
deckarförfattarna
– äntligen på
HarperCollins!

Fjortonde
fristående delen i
den hyllade serien
om polisen
Roy Grace

Originaltitel: Dead if you don’t
Författare: Peter James
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
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Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: Ca 400
Översättning: Reine Mårtensson
ISBN inbunden: 9789150947113
ISBN e-bok: 9789150728880
ISBN ljudbok: 9789176339398
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S O F I E H A G E N • H A P P Y FAT

HAPPY FAT:

Hur du tar plats i en
värld som krymper dig
o
Fot

Med exklusivt förord
av Stina Wollter

: Joha
nna Felleniu
s

”Jag är fet och jag älskar min kropp. Jag är lyckligt lottad som
kan säga så – och det har krävt mycket arbete och tagit lång tid.
Nu vill jag berätta för dig vad jag har lärt mig och hur jag nådde hit.”
I Happy fat berättar komikern Sofie Hagen
hur hon gjorde sig av med alla fettfobiska
influenser i sitt liv och började acceptera
sig själv i en värld där fördomar mot och
diskriminering av feta personer är mer regel
än undantag. Från skam till kärlek, från trånga
flygplanssäten till att fastna på offentliga
toaletter, från kläder som aldrig passar till
kränkande kommentarer och känslan av

Happy fat är både en utlämnande självbiografi och ett debattinlägg – en humoristisk,
arg och brinnande beskrivning av hur man
tar plats i en värld som vill krympa en.

”Det här är den feta bästisen du
alltid önskat att du haft medan
du desperat försökt passa in.”
– SCOTTEE

SOFIE HAGEN (född 1988) kommer från Danmark men bor i London.
Hon är en hyllad och prisbelönt komiker, stor på sociala medier och
engagerad fettaktivist och feminist. Happy fat är hennes första bok.
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”Perfekt, snäll, vansinnigt rolig och
övertygande. Den här boken är för alla
som någonsin känt att de inte passar in
i den här världen … Sofie Hagen är den
som ingen förtjänar men som alla behöver.”
– LENA DUNHAM

att aldrig duga eller passa in. Här ger hon
läsaren praktiska tips och delar med sig av
visdom från andra människor som hon mött
på vägen.
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MARS 2020

Upplyftande,
humoristiskt,
brinnande och
inkluderande

Årets
viktigaste
bok!

Ljudboken
läses in av
Stina Wollter

Originaltitel: Happy fat: Taking up space
in a world that wants to shrink you
Författare: Sofie Hagen
Kategori: Facklitteratur
Genre: Biografi/ Hälsa
Imprint: HarperLife
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Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: Ca 350
Översättning: Rebecka Edgren Aldén
ISBN inbunden: 9789150947168
ISBN e-bok: 9789150728927
ISBN ljudbok: 9789176339275
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YRSA SIGURDARDÓTTIR • STRAFFET

STRAFFET

Hyllad thriller av Islands deckardrottning
En familjetragedi i det förflutna kommer upp till ytan. Nu måste polisen
Huldar och barnpsykologen Freyja lösa fallet innan det är för sent.
Tolv år efter mordet på en ung flicka påträffas en nedgrävd tidskapsel i Reykjavik. Den
innehåller tio år gamla brev från skolbarn.
Men där finns även ett helt annat, osignerat, brev – en lista med initialer på framtida
mordoffer.
Kort därefter hittas två stympade händer.
Det är tydligt att de avlägsnats medan personen var vid liv, men ändå har polisen inte
fått rapporter om någon saknad eller skadad
person. När den första kroppen väl dyker
upp följs den snabbt av ytterligare en, och

det står klart att brevet i tidskapseln inte är
ett barns oskyldiga påhitt …
Polisen Huldar har degraderats på grund
av sitt agerande i ett tidigare fall, och det är
inte bara i relationen till kollegorna som det
skaver. Barnpsykologen Freyja vill inte heller
ha med honom att göra, något han försöker
reparera genom att koppla in henne i sin
nya utredning. Men när Huldar och Freyja
dras allt djupare in i fallet – och mördarens
mörka värld – upptäcker de att inget är som
det verkar.

”Riktigt bra deckarläsning.”
– GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET, OM ARVET

”En av de bästa böcker jag läst på
länge: mörk, otäck, och gripande
från första till sista sidan.”
– STUART MACBRIDE

”En mörk berättelse av en briljant
författare. En tät, mångfacetterad
och fängslande bok som överträffar
de flesta inom thrillergenren.”
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– ERIK AXL SUND
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YRSA SIGURDARDÓTTIR är född 1963 på Island. Hon debuterade 1995

och hennes böcker har hittills sålt i över 2 miljoner exemplar och översatts
till fler än 30 språk. Straffet är den andra fristående delen i serien om barnpsykologen Freyja och polisen Huldar. Första delen, Arvet, gick direkt in på
flera länders bästsäljarlistor och belönades med Islands främsta deckarpris,
The Blood Drop, och en rad andra prestigefulla utmärkelser. Den kom ut
på svenska 2019.
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YRSA SIGURDARDÓTTIR • STRAFFET

APRIL 2020

Andra fristående
delen i succéserien
som överträffat alla
förväntningar

Redan 15 000 sålda
exemplar av första boken
Originaltitel: Sogid
Författare: Yrsa Sigurdardóttir
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
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Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: Ca 400
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN inbunden: 9789150947137
ISBN e-bok: 9789150728897
ISBN ljudbok: 9789176339404
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G A B R I E L L A U L L B E R G W E S T I N • E T T E N D A A N D E TA G

ETT ENDA ANDETAG
Samhället står inför ett dödligt hot ...
Spänningen skruvas upp i Gabriella Ullberg Westins nya
kriminalroman – en lika kittlande som isande bladvändare.
En svårt misshandlad kvinna kommer in till
sjukhuset i Hudiksvall. Hon vägrar säga vem
hon är och vad som har hänt, och vårdpersonalen kontaktar genast polisen.
Polisen Johan Rokka har tvingats inse att
det aldrig kommer att bli något mellan honom och kollegan Janna. Hon har dragit sig
undan. Hennes rädsla för att komma någon
nära gör att hennes liv blir lättast så.
Under en löptur blir Janna överfallen och
räddas i sista sekunden av sin hund. Kort
därefter dör hunden av förgiftning. Och när
Rokka börjar jobba med fallet flätas deras
liv ofrivilligt samman igen.

Snart visar det sig att det finns ett samband
mellan misshandeln, överfallet och förgiftningen. Ett samband med konsekvenser långt
större än de någonsin kunnat ana. Hudiksvall
och hela världen står inför ett dödligt hot, och
den enda som kan stoppa det är Janna …
Ett enda andetag är en berättelse om vad
som sker med oss när samhället står inför
en potentiell katastrof, och om de händelser
som formar oss. Boken är den sjätte fristående i den hyllade serien om kriminalinspektör
Johan Rokka.

”Gabriella Ullberg Westin fortsätter att utvecklas
i sitt skrivande och personporträtten hon skapar
tillhör de bästa inom den svenska deckarlitteraturen.”
– JOHANNAS DECKARHÖRNA
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”Kompetent polisdeckare med välkonstruerad intrig.”
– LOTTA OLSSON, DN OM SLAKTAREN
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GABRIELLA ULLBERG WESTIN är född 1973 och uppvuxen i Hudiksvall.
Hon har studerat kriminologi vid Stockholms universitet och innan hon
blev heltidsförfattare arbetade hon som kommunikationsansvarig på ett av
Sveriges största telekombolag. Idag lever hon i Stockholm med sin man
som är polis och deras två barn. Ett enda andetag är hennes sjätte bok om
poliskommissarie Johan Rokka i Hudiksvall.
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APRIL 2020

Sjätte boken
i serien om
kriminalinspektör
Johan Rokka

Storfavorit
bland svenska
bokbloggare

Titel: Ett enda andetag
Författare: Gabriella Ullberg Westin
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime

Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: Ca 300
ISBN inbunden: 9789150947144
ISBN e-bok: 9789150728903
ISBN ljudbok: 9789176339411
29

Katalog_Vår2020.indd 29

2019-10-14 14:10:00

2020 APRIL

SIGRID NUNEZ • VÄNNEN

VÄNNEN

Gripande om kärlek, vänskap,
sorg och det magiska bandet mellan
en kvinna och hennes hund
Hyllade författaren Sigrid Nunez har vunnit prestigefyllda priser och översatts till fler än 20 språk. Nu översätts hon för första gången till svenska!
När en kvinna oväntat mister sin vän och
mentor får hon istället – mot sin vilja –
ansvar för hunden han lämnat efter sig. Sorgen förstärks av att hunden, en enorm grand
danois som älskade sin husse, också sörjer
djupt, och att hon nu hotas av vräkning
eftersom hundar inte är tillåtna i det hus i
New York där hon bor.
Allt eftersom dagarna går blir kvinnan
alltmer besatt av att sköta om hunden.
”Vacker … full av insikter om
kärlek, död, konst och sorg.”
– WALL STREET JOURNAL
”Ironisk, charmerande och
full av anspelningar …”
– NEW YORK TIMES
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”En berättelse om kärlek,
om mani, och om att läka.”
– VANITY FAIR
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Hon vägrar lämna dess sida, fast besluten
om att läsa dess tankar och tränga in i dess
hjärta. Människor runt dem börjar bli oroliga
och dag för dag rämnar tillvaron alltmer.
Men hur mörkt det än ser ut nu, kan saker
och ting förändras …
Vännen är en kritikerrosad romanpärla om
livets stora frågor, skriven på ett lysande
språk och med oemotståndlig mörk humor.
”En inträngande och djupt rörande
betraktelse av förlust, tröst, minnen …
Nunez skriver med en svidande
syrlig skärpa och intelligens.”
– NPR
”Stillsamt briljant och mörkt humoristisk ... Den tar andan ur läsaren, både
med sin smärta och sin skönhet.”
– KIRKUS

SIGRID NUNEZ har skrivit åtta uppmärksammade romaner som översatts till
fler än 20 språk och belönats med en rad prestigefulla utmärkelser, bland annat
en Whiting Writers’ Award, Rome Prize in Literature och Berlin Prize Fellowship.
Vännen belönades med National Book Award 2018 och blev hennes stora genombrott. Nunez har bland annat undervisat i skrivande vid Columbia, Princeton,
Boston University och flera andra universitet. Hon bor i New York.
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APRIL 2020

Hyllad och
kritikerrosad
roman på
New York Times
bästsäljarlista

Vinnare av
National Book
Award 2018
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Originaltitel: The friend
Författare: Sigrid Nunez
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Imprint: HarperCollins
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Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: Ca 250
Översättning: Fredrika Spindler
ISBN inbunden: 9789150947151
ISBN e-bok: 9789150728910
ISBN ljudbok: 9789176339428
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SOPHY HENN • MIN GALNA MORMOR: GAMMAL MEN INTE KLOK

MIN GALNA MORMOR:
GAMMAL MEN INTE KLOK
Oemotståndlig, skruvat humoristisk
läsning om en mormor som vägrar
vara som alla andra
Hon har en pruttkudde i handväskan, bär en glittrig rosa turban och
älskar pranks. Möt den mormor som alla barn drömmer om!
Jeanies mormor är inte som andra gamla
tanter. Att baka kakor och sticka är inget för
henne – men däremot älskar hon att bryta
mot regler och ställa till bekymmer. Ibland
är hon pinsam, men för det mesta är hon
VÄLDIGT rolig. Särskilt när hon drar med
Jeanie på sina galna upptåg. Alla säger att
hon är gammal nog för att veta bättre –
men det bryr sig inte mormor om.

”Ett sprudlande rabalder av klara
färger och hysteriska skratt.”
– THE BOOK TRUST

Jeanie misstänker att hon till och med tycker
att det är kul när folk blir chockade …
Gammal men inte klok är första delen i
serien om Jeanie och hennes mormor, en
lekfull och humoristisk berättelse om en
äldre kvinna som bryter mot alla regler och
normer. Underbar läsning för hela familjen,
att läsa själv eller tillsammans.

”En njutning från början till slut.”
– DAILY EXPRESS

”Underbart underhållande.”
– DAILY MAIL

il
SOPHY HENN är en brittisk illustratör och författare som skrivit en rad

hyllade barnböcker. Debutboken Where bear? nominerades till AOI Illustration Awards 2014 och Waterstones Children’s Book Prize 2015. Samma
år valdes Henn till årets illustratör på världsbokdagen. Min galna mormor:
Gammal men inte klok är den första boken som översätts till svenska.
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APRIL 2020

Ny galet rolig
serie för läsare
från 6 år – och
deras familjer

Skruvad
humor och
underbara
illustrationer!

Originaltitel: Bad nana: Older not wiser
Författare: Sophy Henn
Kategori: Barn
Genre: Barn, fiktion (6–9 år)
Imprint: HarperChildren
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Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: Ca 150
Översättning: Johanna Lindbäck
ISBN inbunden: 9789150947205
ISBN e-bok: 9789150728965
ISBN ljudbok: 9789176339336
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20 2 0 J A NUA RI • P OCKET
”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
Bara en enda kvinna känner till Kremls bäst bevarade
hemlighet – att KGB för länge sedan lyckades få in
en spion i hjärtat av västvärlden. Och bara en man
kan avslöja konspirationen: Gabriel Allon, legendarisk
konstkonservator, lönnmördare och chef för israeliska
säkerhetstjänsten.
Originaltitel: The other woman
Författare: Daniel Silva
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Spionroman
Imprint: HarperCrime

Utgivningsmånad: Januari 2020
Omfång sidor: 432
Översättning: Susanne Andersson
ISBN: 9789150947212

20 2 0 F E BR UARI • P OCKET
”Knivskarp … med samma känsla som Kvinnan
på tåget och Kvinnan i fönstret, men det är också
ett målande porträtt av kulten kring föräldraskapet
och särskilt den press som läggs på kvinnor – både
inifrån och utifrån – att vara perfekta.”
– ENTERTAINMENT WEEKLY
”En spännande psykologisk thriller där det är
omöjligt att gissa sig till hur det hela ska sluta.”
– BOKLYSTEN
En het natt i Brooklyn försvinner en bebis spårlöst.
När dagarna går utan att polisen hittar honom
bestämmer sig en grupp mammor för att ta saken
i egna händer …
Originaltitel: The perfect mother
Författare: Aimee Molloy
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime

Utgivningsmånad: Februari 2020
Omfång sidor: 336
Översättning: Linda Skugge
ISBN: 9789150947229
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2020 MARS • PO C KET
”Arvet tar med läsaren till en värld av sedan länge
begravda hemligheter som kommer upp till ytan.
När man har börjat läsa går det inte att sluta.”
– KARIN SLAUGHTER
”Arvet är riktigt bra deckarläsning.”
– GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET
En kvinna hittas mördad i sitt hem i Reykjavik
och det enda vittnet är hennes lilla dotter. Snart
finner sig polisen Huldar och barnpsykologen
Freyja indraga i ett ovanligt brutalt fall. Och detta
är bara det första i en rad mord …
Originaltitel: DNA
Författare: Yrsa Sigurdardóttir
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime

Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: 432
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
ISBN: 9789150947236

”Brevvännerna är en av de bästa böckerna
i genren som jag någonsin läst.”
– LEENA, BONNIERS BOKKLUBB
”Underbart mysig feelgoodroman, som
har både en bokbuss med i handlingen
och en spännande brevväxling.”
– BOKTOKIG

Vad händer när man drabbas av den stora kärleken
mitt i livet? Eli Åhman Owetz har skrivit en charmig
kärleksroman i You’ve got mail-anda, som utspelar sig
i idyllisk Roslagsmiljö.

Feelgoodromanen alla
pratar om!

Titel: Brevvännerna
Författare: Eli Åhman Owetz
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman

Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Mars 2020
Omfång sidor: 352
ISBN: 9789150947243
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20 2 0 A P R I L • P OCKET

Äntligen
i pocket!

”Emelie Schepps femte bok om
Jana Berzelius är en tät och välskriven deckare.”
– AFTONBLADET SÖNDAG
”Så välgjort och drivet berättat att
Schepps stora läsarskara kommer
att sluka Broder Jakob med nöje.”
– BORÅS TIDNING,
OM BRODER JAKOB

En kvinna hittas brutalt mördad i Norrköping – det andra offret på kort tid som påträffats
med benen hopsydda och flytande i Strömmen. Vem vill få dem att se ut som sjöjungfrur,
och varför? Broder Jakob är den femte boken om Jana Berzelius – av hyllade Emelie Schepp
– och nu kommer den äntligen i pocket!
Titel: Broder Jakob
Författare: Emelie Schepp
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman

Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: 400
ISBN: 9789150947250
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2020 APRIL • PO C KET

”De olika perspektiven vävs samman i en stegrad
spänning mot en dramatisk avslutning (bland
annat en helt fantastisk filmscen). Bra jobbat!”
– KAPPRAKT
”Flickorna som sprang är en
spännande och viktig berättelse”
– BOKLYSTEN
Följ med in i Stockholms skuggvärld och möt
poliser, hallickar och sexköpare – och de som
gör sitt bästa för att överleva där. En outhärdligt
spännande och verklighetsnära kriminalroman
skriven av polisen Simon Häggström!
Titel: Flickorna som sprang
Författare: Simon Häggström
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman

Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: 384
ISBN: 9789150947274

”En av de riktigt stora, där man alltid kan lita
på att intrigen hänger ihop och tempot är högt
... en thriller som man tappar andan av.”
– LOTTA OLSSON, DN
En smittskyddsforskare kidnappas i Atlanta och
kort efteråt skakas staden av ett bombattentat.
Det dröjer inte länge innan Will Trent och Sarah
Linton inser att det handlar om en konspiration
som hotar tusentals oskyldigas liv …
Originaltitel: The last widow
Författare: Karin Slaughter
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman

Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2020
Omfång sidor: 496
ISBN: 9789150947267
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REQUIEM
PÅ DIMÖN
utkommer i
mars 2020!
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6 frågor
Välkommen till HarperCollins,
MARIETTE LINDSTEIN!

1

sekter. Även om ytterst få
av dem kommer att gå med
i en sekt finns det nog ingen
som inte har eller kommer
att uppleva någonting liknande: En mobbningssituation,
ett misshandelsförhållande,
– Jag var med i en sekt, Sciett jobb där chefen använder
entologikyrkan, i 25 år. Efter
härskarteknik. Numera läser
att jag flydde fick jag otäcka
många ungdomar mina böcker
mardrömmar. En journalist
som studielitteratur. De förstår
rådde mig att tala ut om
verkligen att det inte bara
övergreppen för att börja
handlar om knasiga sekter och
må bättre, så jag började ge
kopplar böckerna till sig själva,
intervjuer samtidigt som jag
sin framtid. Det är otroligt
skrev Sekten på Dimön, den
första boken. Mardrömmarna givande att få diskutera detta
försvann nästan genast och har med dem.
inte kommit tillbaka.
Nu är du tillbaka med en
Man kan säga att de första
fristående uppföljare till de
tre Dimön-böckerna är inspi- första tre böckerna, Requiem
rerade av mina erfarenheter
på Dimön. Vad fick dig att
av sektmentalitet, under 25 år. välja den titeln?
Jag hade tänkt avsluta serien
– Ett requiem är ju en dödsom Franz och Dimön där, men mässa, men också ett musikefterfrågan var så stor att jag
stycke som framförs som en
bestämde mig för att skriva
religiös rit. Och i min nya bok
en uppföljande serie. I den här sker det en del minst sagt mornya boken får vi komma ännu bida saker på Dimön. Mer kan
närmare sektledaren Franz
jag inte avslöja.
Oswald och veta mer om hans
bakgrund.
Vad har dina huvud-

Dina första tre böcker om
sekten på Dimön har blivit
en riktig succé och har sålts i
över 300 000 exemplar. Kan du
berätta lite om bakgrunden till
dem, vad fick dig att vilja skriva
om sektproblematiken?

3

2

Hur har ditt liv förändrats sedan du skrev den
första boken?

– Jag har funnit mitt kall i livet.
Att skriva – vilket jag älskar
– och att föreläsa. Det som
gör mig allra lyckligast är nog
att föreläsa för ungdomar om
mina böcker och faran med

sexton och upp över öronen
förälskad i Franz i Sektens barn,
men har nu vuxit upp till en
beslutsam ung kvinna med
skinn på näsan. På grund av en
rad osannolika händelser möts
de igen. Och som vanligt när
Franz är inblandad blir ingenting som man tror.

5

Dina böcker utspelar sig på
Bohuskusten.Vad fick dig
att välja den miljön?

– När jag var med i en sekt
bodde vi i öknen i Kalifornien.
Det var svårt att ta sig därifrån.
Du kan dö om du ger dig ut
och vandrar i öknen. Det var
en väldigt öde plats med taggtrådsstängsel och vakter. Jag ville att handlingen skulle utspela
sig i en liknande omgivning, fast
i Sverige, och då tänkte jag: "En
ö!" Och så har jag alltid haft
en förkärlek för den vidunderliga Bohuskusten!

6

Vilka reaktioner möter
dina böcker?

– Jag får väldigt mycket respons
från läsare. Det är intressant,
för ytterst få skriver att de
personer Franz och
också var med i en sekt. SnarJulia för relation?
are får jag kommentarer som:
– Franz är den psykopatiska
”Franz Oswald i dina böcker
sektledaren som fick en stroke påminner om min chef. Vad ska
och totalförlamades när han
jag göra?” eller ”Liknande saker
räddade Julias liv i den sista
som händer i dina böcker hänboken i första trilogin (Sektens der på min skola”. Jag har alltid
barn). Nu har han genomgått varit mån om att svara på alla
en mödosam återhämtning
mina läsares kommentarer och
och är tillbaka. Julia var bara
gör det varje dag.

4
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