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1819 –  Chalmers & Collins Bokhandel och 
Tryckeri öppnar och trycker sin 
första bok 

1839 –  Collins får licens att publicera  
King James version av Bibeln 

1924 –  Agatha Christie kontrakteras  
till Collins 

1949 –  Harlequin grundas i Winnipeg  
i Kanada

1979 – Harlequin etableras i Sverige 

1990 –  HarperCollins blir det nya globala 
namnet för de kombinerade förlagen  
Harper & Row och Collins 

2000 –  Gao Xingjian vinner Nobelpriset i 
litteratur för Soul Mountain, utgiven 
av HarperCollins Australien

2014 –  HarperCollins köper Harlequin  
Enterprises och etablerar sig i 
Norden

2017 – HarperCollins Publishers firar 200 år

HarperCollins finns i 18 länder med fler 
än 120 imprints världen över.  Vi publi-
cerar cirka 10 000 nya böcker varje år 
på 17 språk och har en tryckt och digital 
katalog på mer än 200 000 titlar. Bland 
HarperCollins författare finns vinnare av 
Nobelpriset, Pulitzerpriset, National Book 
Award, Newbery och Caldecott Medals 
samt Man Booker Prize.

Fler läslampor i höstmörkret – våra  
böcker behövs mer än någonsin!

När detta skrivs är nästan ingenting sig likt. Coronaviruset har Sverige 
och världen i ett järngrepp, våra kollegor i Italien, New York, Danmark 
och Norge kämpar under total nedstängning, alla på förlaget arbetar 
hemifrån och videomöten har ersatt nästan alla fysiska. 

Samtidigt fortsätter vi att gå till jobbet varje morgon, restiden 
är inte lika lång, det tar mindre än en minut från kaffemaskinen till 
hemmakontoret. Vi läser manus, spikar nya omslag, skickar böcker till 
tryck, har roliga författarmöten eller planerar en fantastisk kampanj 
och blickar framåt mot höstens fina utgivning. 

Krisen föder nya kreativa idéer.  Vi räddar inte liv men kanske en 
och annan timme av tristess, till och med dagar eller veckor. För vi 
vet att våra böcker och berättelser behövs mer än någonsin.  Vi vet 
att en bra bok hjälper oss att få perspektiv när tillvaron snurrar som 
allra snabbast. 

Med det sagt är vi omåttligt stolta över att presentera HarperCollins 
höstlista – med förhoppningen om att allt fler läslampor ska tändas 
överallt. För vi kan presentera en rad oemotståndliga nyheter :

I september kommer en av Sveriges mest hyllade skådespelare, 
Ewa Fröling, med sin debutbok Moder Liv. Missa inte intervjun på 
sidan 38.

Månaden därpå släpper influencern Nicole Falciani sin starka, 
självbiografiska berättelse Du ser ju inte sjuk ut, om att leva med 
reumatism.

Och vad sägs om en självbiografisk roman av ingen mindre än 
Hollywoodstjärnan Jim Carrey?

Eller en ny efterlängtad deckare av läsarnas favorit, Emelie Schepp! 
Nio liv är en högaktuell roman om våld och gängkriminalitet, och om 
de krafter som kan ta över när det finns något att dölja och skydda 
till varje pris. 

Joyce Carol Oates släpper sin första novellsamling på svenska – 
Vackra dagar består av 13 fängslande berättelser där denna pris- 
belönta amerikanska författare utforskar människors intima, inre liv.

Det färgglada omslaget till denna katalog är taget från boken 
Jordens framtid, skriven av den framstående meteorologen och jour-
nalisten Eric Holthaus – äntligen en mer positiv bok om klimatet!

Varma hösthälsningar från oss alla på HarperCollins Nordic
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EMELIE SCHEPP har tidigare släppt fem böcker i serien om åklagare 
Jana Berzelius. Böckerna har tillsammans sålt i två miljoner exemplar, 
nominerats till Stora ljudbokspriset samt blivit bästsäljare i flera länder. 
Emelie Schepp har utsetts till årets deckarförfattare (Crimetime Specsavers 
Award) tre år i rad. Hon bor i Motala tillsammans med sin familj. 

NIO LIV
Läsarnas favorit Emelie Schepp är tillbaka! 

Emelie Schepp har tidigare släppt fem 
böcker om den fascinerande åklagaren Jana 
Berzelius i Norrköping. Den populära serien 
har sålt i två miljoner exemplar.  Senaste 
boken, kritikerrosade Broder Jakob, utsågs till 
Årets Deckare av Adlibris 2019.
 
En tidig aprilmorgon sprids en film på en 
ung man på Youtube. Han är misshandlad 
och har en sprängladdning fastsatt om krop-
pen. Polisen förstår att ett fruktansvärt öde 
väntar honom. De lyckas identifiera plat-
sen men hinner inte fram förrän bomben 
exploderar. Det är den fjärde medlemmen i 
det kriminella nätverket Komados som har 

mördats på kort tid. Men rör det sig verkli-
gen om samma gärningsperson? 

 Kriminalinspektör Mia Bolander får hjälp 
av den nye utredaren Patrik Wiking att lösa 
fallen. Problemet är att ingen vill prata med 
dem. Ingen har hört något. Ingen har sett nå-
got. När Jana Berzelius dras in i utredningen 
inser hon att fallet har en direkt koppling till 
henne själv. Som åklagare har det alltid varit 
hennes uppgift att ta reda på sanningen. Nu 
får hon oväntad hjälp med att dölja den.

Nio liv är en högaktuell roman om våld och 
gängkriminalitet, och om de krafter som kan 
ta över när det finns något att skydda till 
varje pris. 

”En av de bästa deckarna 
jag läst någonsin.” 

– ANNA JANSSON, BÄST-
SÄLJANDE FÖRFATTARE

EMEL I E  SCHEPP  –  N IO  L I V

Nu kommer äntligen del 6 i succéserien. Hur ska det gå för Jana?
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”Jana Berzelius är en fascinerande och 
originell karaktär som saknar motstycke 
i kriminallitteraturen.” 

– NERIKES ALLEHANDA 
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EMEL I E  SCHEPP  –  N IO  L I V

Titel: Nio liv 
Författare: Emelie Schepp 
Kategori: Skönlitteratur 
Genre: Deckare  
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden med skyddsomslag
Sidantal: Ca 350 
Releasemånad: November 2020
ISBN inbunden: 9789150961669 
ISBN e-bok: 9789150766677
ISBN ljudbok: 9789177190615

SPÄNN ING  2020

”Så välgjort och drivet berättat att 
Schepps stora läsarskara kommer  
att sluka ”Broder Jakob” med nöje.”

– BORÅS TIDNING

”Och lycklig den som inte 
upptäckt Emelie Schepp 
förut ...”

– GÖTEBORGS-POSTEN 

Del 6 i 
succéserien 

om Norrköpings 
åklagare Jana 

Berzelius.
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DEN TYSTA KVINNAN 
När det förflutna kolliderar 
med nuet står allt på spel

En ung kvinna blir brutalt misshandlad och 
lämnad att dö. Polisens försök att hitta gär-
ningsmannen misslyckas.  Av en slump möter 
Will Trent vid ett besök i fängelset en intern 
som säger sig känna igen mördarens tillväga-
gångssätt. Överfallet är identiskt med det han 
själv dömdes för åtta år tidigare. Han har hela 
tiden hävdat att han är oskyldig och nu är det 
uppenbart att mördaren fortfarande går fri.

Will Trent gräver djupare i fallen och snart 

går det upp för honom att han måste lösa 
det gamla fallet först för att hitta mördaren.

Nästan ett årtionde har gått – minnen har 
bleknat, vittnen försvunnit, bevis gått upp i rök. 
Utan Sara Linton, rättsläkare och Wills part-
ner i jobbet och livet, är han chanslös. Men ju 
mer han får reda på om fallet desto närmare 
hans privatliv kommer det, med förödande 
konsekvenser.

”Man kan säga att hon lever upp till sitt namn den här gången,                                                           
Karin Slaughter, för det är en riktigt blodig seriemördardeckare.” 

-LOTTA OLSSON, DN, OM I MÖRKER GÖMD

 

”Jag skulle följa henne vart som helst.”

– GILLIAN FLYNN

 

”Oöverträffad när det gäller                                                                                                                      
karaktärer, handling och tempo.”

– MICHAEL CONNELLY

KAR IN  S LAUGHTER  –  DEN  TYSTA  KV INNAN KAR IN  S LAUGHTER  –  DEN  TYSTA  KV INNAN

Karin Slaughters böcker om polisen Will Trent och rättsläkaren Sara 
Linton är välskrivna kriminalromaner när de är som allra bäst. 

Nu kommer den tionde fristående och helt nyskrivna delen i serien.
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Svensk titel: Den tysta kvinnan
Originaltitel: The silent wife
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen 
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman 
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden med skyddsomslag
Sidantal: Ca 500
Releasemånad: Oktober 2020
ISBN:  9789150961652 
ISBN e-bok: 9789150766660
ISBN ljudbok: 9789177190608

En helt nyskriven 
bok i den hyllade                  

serien om                    
Will Trent och 
Sara Linton

SPÄNN ING  20202020  SPÄNN ING

Välskriven krim 
när den är som 

bäst!

Över 35 miljoner                              
sålda böcker i        

120 länder

KARIN SLAUGHTER är en av världens mest lästa och hyllade författare. Hennes
böcker har givits ut i 120 länder och sålts i fler än 35 miljoner exemplar. Hon har
skrivit 20 böcker, inklusive serierna om Grant County och Will Trent, samt Edgar-
nominerade De fördärvade och flera titlar som legat på Sunday Times topplista; 
De vackraste, Den goda dottern, Bilder av henne och Den sista änkan. Spännings-
romanen Bilder av henne filmas just nu för Netflix och Grant County- och Will 
Trent-serierna är också under produktion för tv. Slaughter har även grundat välgören-
hetsorganisation Save the libraries. Hon är född i Georgia och bor i Atlanta. 
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JOYCE CAROL OATES, född 1938 i staten New York, är en av USA:s verkligt be-
tydande författare. Oates har sedan debuten 1963 publicerat ett stort antal romaner, 
novellsamlingar, skådespel, essäer, poesi och kritik. Framför allt inom prosan har 
Oates utmärkt sig som en av de största inom den samtida amerikanska litteraturen 
och hon har tilldelats en rad utmärkelser och priser, samt nominerats till Pulitzer-
priset. Romanen Blond nominerades till National Book Award, och bästsäljaren 
Fallen tilldelades Prix Femina 2005. Oates är verksam vid Princeton University och 
har varit medlem av American Academy of Arts and Letters sedan 1978.

VACKRA DAGAR
Tretton fängslande berättelser i ny novell-
samling av mästerliga Joyce Carol Oates!

Läsaren får bland annat ta del av Oates rikt 
sinnliga prosa i berättelsen om det otrogna 
paret som lovar varandra total uppriktighet 
och ärlighet, precis det som de saknar i sina 
äktenskap, vilket får helt andra konsekvenser 
än de väntat sig. 

I en annan berättelse, med de frodigt teck-
nade Adirondackbergen som fond, utnyttjar 
en beräknande och manipulativ universitets-
professor en alltför godtrogen kvinna på ett 
sätt hon aldrig hade kunnat förutse. 

Och i ännu en novell får läsaren möta en 
ung afrikansk man som studerar på ett ame-
rikanskt universitet. När han utan förvarning 
blir av med sitt visum testas hans mod till 
yttersta gränsen. 

I Vackra dagar, precis som i Joyce Carol 
Oates övriga prosa, visar författaren prov på 
sin fascination för de sociala, psykologiska 
och moraliska gränser som styr våra hand-
lingar – till den avgörande tidpunkt då de 
inte längre gör det.

”En enormt kraftfull författare … 
som gång på gång tar sig an vad som 
förmodligen är det stora amerikan-
ska temat – sökandet efter ett jag.”
– THE GUARDIAN

”Ett av de mest betydande             
amerikanske författarskapen.”

– WASHINGTON POST

 

”Oates mästerliga dialog och livfulla 
skildringar är förtrollande.”

– PEOPLE

”Angeläget, modigt flödande. Hon skri- 
ver som en kvinna som kliver rakt ut i 
vildmarken utan att se sig om.”

 – NEW YORK TIMES

 

JOYCE  CAROL  OATES  –  VACKRA  DAGAR JOYCE  CAROL  OATES  –  VACKRA  DAGAR

I novellsamlingen Vackra dagar utforskar Joyce Carol Oates sina protagonis-
ters hemliga, intima och dolda inre liv. Människor som, likt de flesta av oss, 
tvingas stå upp för sig själva genom modiga och ibland oåterkalleliga val. 
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Svensk titel: Vackra dagar
Originaltitel: Beautiful Days 
Författare: Joyce Carol Oates
Översättning: Nille Lindgren 
Kategori: Skönlitteratur 
Genre: Novellsamling  
Imprint: HarperCollins 

Format: Inbunden med skyddsomslag
Sidantal: Ca 350
Releasemånad: September 2020
ISBN: 9789150961621 
ISBN e-bok: 9789150766639
ISBN ljudbok: 9789177190578

Perfekt  
introduktion till 
författarskapet

SKÖNL I T T ERATUR  20202020  SKÖNL I T T ERATUR

Författaren  
flerfaldigt  

nominerad till  
National Book Award 

och Pulitzerpriset
”Rakt igenom underbar och angelägen.”

 – NPR BOOKS
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JIM CARREY (född 1962) är en kanadensisk-amerikansk komiker, skådespelare 
och filmproducent. Han började sin karriär som ståuppkomiker när han var 15 år 
och hoppade av skolan för att satsa på sin dröm. Carrey fick sitt stora genombrott i 
Ace Ventura – Den galopperande detektiven rider igen (1994) och har varit med i en 
lång rad storfilmer som Dum & dummare, The Mask, Cable guy, Truman Show och 
Eternal sunshine of the spotless mind. Han syns också i hyllade serien Kidding och 
nya filmen Sonic the hedgehog.

RYKTEN OCH RÖKRIDÅER 
Skruvat och humoristiskt i Jim Carreys 

självbiografiska romandebut

Möt Jim Carrey.  Visst, han är en vansinnigt 
framgångsrik och älskad filmstjärna som näs-
tan drunknar i pengar och privilegier – men 
han är också ensam. Kanske har han sina 
bästa år bakom sig. Kanske börjar han till och 
med bli tjock? Han har testat bantning, gurus 
och att gosa med sina israeliska vakthundar, 
men inget kan skingra det mörka molnet av 
tomhet och leda. 

Men så träffar han Georgie, sitt livs kärlek. 
Och med hjälp av filmskaparen Charlie Kauf-
man får Jim en roll i en gränsbrytande film 

som kanske kan hjälpa honom att upptäcka 
en ny sida av sig själv.  Äntligen – hans väg 
till en Oscar! Allt ser plötsligt ljusare ut. Men 
universum har andra planer …

Rykten och rökridåer är en delvis självbio-
grafisk roman om skådespeleri, Hollywood, 
agenter, kändisskap, vänskap och kärlek. Den 
handlar också om Kanada, om att vara be-
kräftelseberoende, rädslan för att glömmas 
bort och den katastrofartade undergången 
av inre och yttre världar.

”Inget av det här är på riktigt och allt är sant.”
– JIM CARREY 

”Det är en studie av personan och människans villfarelser.  Alla 
som skapar sig en persona blir besvikna på den i slutändan.”
– JIM CARREY OM BOKEN I THE GRAHAM NORTON SHOW

J IM  CARREY  –  RYKTEN  OCH  RÖKR IDÅER J IM  CARREY  –  RYKTEN  OCH  RÖKR IDÅER 

Han är en av vår tids största komiker och skådespelare med en lång rad
 storfilmer bakom sig. Här snurrar han allt ett extra varv 

och omvandlar sitt liv till en roman.  
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Svensk titel: Rykten och rökridåer
Originaltitel: Memoirs and misinformation 
Författare: Jim Carrey och Dana Vachon
Översättning: Fredrika Spindler 
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman  
Imprint: HarperCollins 

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 275
Releasemånad: Oktober 2020
ISBN: 9789150961638 
ISBN e-bok: 9789150766646
ISBN ljudbok:  9789177190585

Romandebut av 
en av världens                    

mest kända                    
skådespelare

SKÖNL I T T ERATUR  20202020  SKÖNL I T T ERATUR

Mänskligt och 
humoristiskt om 
bekräftelsebehov 
och rädslan att 
glömmas bort
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USA TODAY BESTSELLING AUTHOR OF THE CHRISTMAS SISTERS

This funny, charming and heartwarming new 
Christmas novel is USA TODAY bestselling author 

SARAH MORGAN 
at her festive best!

In the snowy perfection of Aspen, the White family gathers 
for youngest daughter Rosie’s whirlwind Christmas wedding. First 

to arrive are the bride’s parents, Maggie and Nick. Their daughter’s 
marriage is a milestone they are determined to celebrate wholeheartedly, 
but they are hiding a huge secret about their own: they are on the brink 

of divorce. After living apart for the last six months, the last thing 
they need is to be trapped together in an irresistibly 

romantic winter wonderland.

Rosie’s older sister, Katie, is also dreading the wedding. 
Worried that impulsive, sweet-hearted Rosie is making a mistake, 

Katie is determined to save her sister from herself! If only the irritatingly 
good-looking best man, Jordan, would stop interfering with her plans…

Bride-to-be Rosie loves her fiancé but is having serious second 
thoughts. Except everyone has arrived—how can she tell them she’s 
not sure? As the big day gets closer, and emotions run even higher, 

this is one White family Christmas none of them will ever forget!
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a novel

SARAH MORGAN

www.SarahMorgan.com

Cover Image: Robert Goshgarian, 
iStock and Shutterstock
Art Direction: Erin Craig
Cover Design: Mary Luna

$16.99 U.S./$22.99 CAN.

HQNBooks.com

Overall Matte
Gloss and Emboss on title and author

9781335147271.indd   1-3 4/4/19   10:28 AM

SARAH MORGAN har en lång rad älskade romaner bakom sig och 
hennes böcker har sålt i mer än 15 miljoner exemplar världen över.  
Hon bor med sin familj utanför London. 

VINTERBRÖLLOP
Mysig och hjärtevärmande  

julläsning när den är som bäst

I den vita vinteridyllen Aspen stundar snart 
bröllopet alla väntat på. Det är Maggies och 
Nicks yngsta dotter Rosie som ska stå brud, 
och det finns inte något de sett fram emot 
så mycket. Vad ingen vet är att de själva är 
mitt i en skilsmässa – och det sista de önskar 
är att behöva låtsas vara lyckliga inför alla.

Även Rosies äldre syster, Katie, gruvar  
sig en aning. Har hennes impulsiva, väna 

och godhjärtade syster verkligen valt rätt 
man? Hon är tveksam. Rosie själv älskar 
förstås sin fästman – men trots det börjar 
hon få kalla fötter. Hur ska hon på lindrigaste 
vis berätta det för honom, nu när alla gäster 
redan installerat sig i stugorna?

Spänningen stiger, snön faller och Rosie 
måste bestämma sig – dagen för hennes 
vinterbröllop är snart här. 

SARAH  MORGAN  –  V IN TERBRÖL LOP SARAH  MORGAN  –  V IN TERBRÖL LOP

Snön lyser vit på taken och de förväntansfulla gästerna har  
samlats – men kommer det att bli något julbröllop?
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Svensk titel: Vinterbröllop
Originaltitel: A wedding in december 
Författare: Sarah Morgan
Översättning: Tove Hellbom 
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman  
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 400 
Releasemånad: Oktober 2020
ISBN inbunden: 9789150961645 
ISBN e-bok: 9789150766653
ISBN ljudbok: 9789177190592

Kärlek och 
familjedramatik  
i vinteridyllen  

Aspen

SKÖNL I T T ERATUR  20202020  SKÖNL I T T ERATUR

”Den perfekta julklappen  
för alla som älskar att läsa.” 
– BOOKLIST

”Gripande, fängslande  
och upplyftande. ”

– SUSAN MALLERY

”Du kommer att både gråta och 
skratta. Oförglömlig läsning!” 
– ROMANCE REVIEWS TODAY

”Morgans lätt humoristiska  
ton lämnar läsaren full av både  
optimism och vällust.”

– PUBLISHERS WEEKLY

Över  
15 miljoner  
sålda böcker  
världen över



16 17

BARBARA TAYLOR BRADFORD har skrivit en lång rad bästsäljare, 
varav flera har filmatiserats. Hon växte upp i England och började skriva 
som sjuåring. Hon har jobbat som journalist i många år och bor numera 
i New York. Hennes romaner har översatts till 40 språk och sålts i mer 
än 90 länder. På förlaget har hon utöver den första boken i Falconer, 
Ödets tid, utkommit med den bästsäljande serien om Cavendon Hall. 

LÖFTEN OCH SVEK
Dramatisk och storslagen familjesaga  

i det viktorianska England

London 1889: Det viktorianska London är en 
kontrasternas stad. Här lever de privilegie-
rade sida vid sida med de fattiga. För James 
Falconer, som är uppvuxen under knappa 
förhållanden, har det dock alltid varit en stad 
full av möjligheter. 

Mot alla odds har han också lyckats. Nu 
har James Falconer en hög position inom det 
internationella företaget Malvern & Malvern, 
och framtiden ligger öppen. Men vägen dit 

har varit kantad av svek och bedrägerier 
och det dröjer inte länge förrän rivaliteten 
hårdnar mellan honom och Henry Malverns 
dotter och arvtagare, Alexis.

När Falconer inleder en stormig kärleks-
affär med dottern till en rysk immigrant 
blir det inledningen på en rad omvälvande 
händelser. Nu tvingas han fråga sig var hans 
lojalitet ligger – och han ställs inför sitt livs 
svåraste val. 

”Det finns ingen som skriver  
historiska berättelser som Bradford, 
och ingen annan än hon levererar  
så oförglömlig dramatisk läsning.”

– ROMANTIC TIMES

”Bradfords stora fanskara  
kommer att hitta många nya  
karaktärer att fästa sig vid.”

– PUBLISHERS WEEKLY

Andra 
delen i 

serien om 
Falconer

BARBARA  TAY LOR  BRADFORD  –  LÖFTEN  OCH  SVEK BARBARA  TAY LOR  BRADFORD  –  LÖFTEN  OCH  SVEK

Andra boken i ny serie av Barbara Taylor Bradford  
– de historiska romanernas mästare.
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Svensk titel: Löften och svek
Originaltitel: In the lion’s den 
Författare: Barbara Taylor Bradford
Översättning: Gunilla Mattsson 
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Historisk roman   
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 360 
Releasemånad: November 2020
ISBN inbunden: 9789150961676 
ISBN e-bok: 9789150766684
ISBN ljudbok: 9789177190622

Ny serie!  
För alla som  

älskar historiska  
romaner – och 

som saknar  
Downton Abbey

SKÖNL I T T ERATUR  20202020  SKÖNL I T T ERATUR
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EWA FRÖLING (född 1952) är skådespelare och regissör.  
Hon har medverkat i ett 50-tal filmer och är även internationellt känd. 
På senare tid har hon också arbetat som fotomodell. 

MODER LIV
Skådespelaren Ewa Fröling debuterar  

med en stark berättelse om sin cancerresa

Ewa Fröling är en av Sveriges mest hyllade 
och välkända skådespelare med en lång och 
bred karriär bakom sig, hon har bland annat 
medverkat i Ingmar Bergmans filmklassiker 
Fanny och Alexander. Nu kommer hennes 
första bok, den självbiografiska Moder Liv, där 
hon delar med sig av sin berättelse. 

I centrum står cancerresan som började i 
april 2015 och förändrade allt.

”Efter den här resan har jag varit tvungen 
att skrapa ihop mig själv. Skrivandet blev ett 
verktyg. Jag började forska i det jag varit med 
om. Mina texter har formats till en berättel-
se som är skör, stark och arg på samma gång. 
Jag hoppas att boken ska kunna stärka andra 
kvinnor i samma situation”, säger hon.

Texterna är vackra och gripande – en 
blandning av prosa och poesi.

EWA  FRÖL ING  –  MODER  L I V EWA  FRÖL ING  –  MODER  L I V

I Moder Liv berättar Ewa Fröling personligt om sitt liv, men också  
om moderskap, känslor, nutidshändelser, möten och funderingar.
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Titel: Moder Liv 
Författare: Ewa Fröling 
Kategori: Facklitteratur
Genre: Självbiografi  
Imprint: HarperLife
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 150 
Releasemånad: September 2020
ISBN inbunden: 9789150961690 
ISBN e-bok: 9789150766707
ISBN ljudbok: 9789176339954

Starkt, vackert  
och poetiskt  
om hur livet  

förändrades efter  
cancerdiagnosen

B IOGRAF I ER  20202020  B IOGRAF I ER

Ewa Fröling  
berättar sin 

historia

UR BOKEN: 

Kärleken.

Livmoderhalscancer.

Tänker mest på Metastaserna. De som landar i lungor och i huvud efteråt när allt är klart. År senare.

Tänker på henne som alla knöt sin blus för. Hon och jag som fick ett blygsamt fäste genom vår  
cancer, som om vi delade en bekant. Vi satt bredvid varandra i sminket medan vi blev fönade.  
Catwalken väntade och hon var först i ledet med sin manifesterande blus med kvinnosymbolen.

Röd på svart botten.

APPLÅDER.

Livets uppfordran: Lev.

Jag GÖR men ÄR inte riktigt.

Hela jag är som ett Vietnamkrig.

Gifterna som är kvar.

Utplånade celler.
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NICOLE FALCIANI är 22 år och bor i Stockholm tillsammans med 
blivande maken Eric Saade. Hon har drivit bloggen Nickys.se sedan  
2007, arbetat som modell och skådespelerska samt haft en podcast  
och en SVT-serie tillsammans med profilen Chloé Schuterman. Nicole 
har över 300 000 följare på Instagram och över 45 000 prenumeranter 
på sin Youtubekanal. Hon är också ambassadör för Svenska Reumatiker- 
förbundet. Tidigare har hon släppt diktboken Kära, Kärleken (2019). 

DU SER JU INTE SJUK UT
En personlig berättelse om  

att leva med reumatism 

När influencern Nicole Falciani var sex år 
gammal märkte hon och hennes föräldrar 
att något inte var som det skulle – men det 
skulle ta ytterligare sex år innan hon fick diag- 
nosen reumatism, en kronisk sjukdom hon 
delar med över en miljon svenskar. I den här 
boken berättar hon sin egen historia.

Vi får följa Nicoles resa från de första 
symptomen till diagnosen vid tolv års ålder. 
Länge var vardagen styrd av sjukhusbesök. 
Idag kan hon någorlunda hantera sin sjuk-
dom men kämpar fortfarande dagligen för 
att må så bra som möjligt. Boken innehåller 
tips, pepp och vägledning för andra eller 
närstående i samma situation.

Ur Nicoles förord:

”Jag har varit sövd över 50 gånger, fått över 
200 kortisoninjektioner, testat mer än 10 
olika mediciner och blivit opererad tre gång-
er. Jag skriver den här boken av flera olika 
anledningar, men främst för att jag inte är 
ensam. Trots att man känner sig ensammast 
i världen så är vi inte det. Vi är långt ifrån 
ensamma. Jag tror det är viktigt att själv bli 
påmind om det, men också att påminna er. 
Över en miljon svenskar lever med någon 
form av reumatisk sjukdom. 1/10. Ta in det.”

N ICOLE  FA LC I AN I  –  DU  SER  JU  IN T E  S JUK  UT N I COLE  FA LC I AN I  –  DU  SER  JU  IN T E  S JUK  UT

Influencern Nicole Falciani berättar ärligt  
och öppet om sin kroniska sjukdom.
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Titel: Du ser ju inte sjuk ut 
Författare: Nicole Falciani
Illustrationer/foto: Hannah Hedin
Kategori: Facklitteratur
Genre: Hälsa/Personlig utveckling  
Imprint: HarperLife
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 160 
Releasemånad: Oktober 2020 
Instick: Bildark i färg
ISBN inbunden: 9789150961720 
ISBN e-bok: 9789150766738
ISBN ljudbok: 9789177190653

Ny bok av en  
av Sveriges  

största bloggare  
och influencers 

B IOGRAF I ER  20202020  B IOGRAF I ER

Nicoles starka, 
personliga resa  
+ hennes bästa  
tips till andra
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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. Självkänslans tid är fjärde boken 
i serien Föräldramagi som sålts till 23 länder och toppat listorna i Norge.

SJÄLVKÄNSLANS TID
6–13 ÅR

Den moderna föräldrahandboken som ger 
både dig och dina barn bättre självkänsla

Psykologen, familjeterapeuten och trebarns-
mamman Hedvig Montgomery har blivit 
känd för sitt moderna och raka förhållnings-
sätt. I sina böcker delar hon generöst med 
sig av egna erfarenheter och guidar dig till 
hur du och ditt barn bäst bygger upp den 
självkänsla och trygghet som behövs för att 
skapa en nära relation som varar livet ut.

I den fjärde delen i serien Föräldramagi 
guidar Hedvig Montgomery dig genom 
grundskoleåren – tiden då barnet finner 
sin plats i ett större sammanhang. Perioden 
präglas av stora och svårhanterliga känslor 
och det är nu som barnets personlighet tar 
form på allvar. 

”Går rakt på sak med vad 
föräldrar behöver veta”

– JESPER JUUL

HEDV IG  MONTGOMERY  –  S JÄ LVKÄNSLANS  T I D

Under grundskoleåren formar barnet sin personlighet och finner sin plats 
i ett större sammanhang. Den här boken guidar dig som förälder genom 

de händelserika åren som präglas av stora känslor. 
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Själv-
känsla för 

både föräldrar 
och barn

FJÄRDE DELEN I 
SUCCÉSERIEN  

FÖRÄLDRAMAGI!

FACK L I T T ERATUR  2020HEDV IG  MONTGOMERY  –  S JÄ LVKÄNSLANS  T I D

Svensk titel: Självkänslans tid 6–13 år 
Originaltitel: Barneskoleårene 
Författare: Hedvig Montgomery
Översättning: Sabina Söderlund
Illustrationer: Hanna Lövdahl 
Kategori: Facklitteratur
Genre: Familj och hälsa

Imprint: HarperLife
Format: Flexiband
Sidantal: 250
Releasemånad: September 2020
ISBN flexiband: 9789150961706 
ISBN e-bok: 9789150766714
ISBN ljudbok: 9789177190639

Hedvig Montgomery svarar 
på frågorna som alla föräldrar 
ställer, bland andra: 
• Hur får jag mitt barn att anför-

tro sig när något känns svårt? 
• Vad gör jag om mitt barn kän-

ner sig ensamt? 
• Hur ska jag förhålla mig till 

sociala medier?
• Hur ska jag prata med barnet 

om känslor och sexualitet?
• Hur mycket tid ska vi lägga på 

läxor?

”Miraklens tid är en modern föräldrahandbok 
passande dagens föräldrar som översköljs av tips 
och råd från olika håll och som kan behöva hjälp 
att navigera för att hitta sitt eget föräldraskap.”

– CAROLA FORSLUND, BTJ-HÄFTET NR 19, 2019

TIDIGARE 
BÖCKER I 
SERIEN

2020  FACK L I T T ERATUR
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DAN CARLIN är en icke-expert med journalistisk bakgrund som driver 
den populära och prisbelönta podden Hardcore history. Dan Carlin har 
kallats för en av världens bästa storytellers för sina banbrytande repor-
tage där han lyckas involvera lyssnarna på ett unikt sätt. Dan Carlin har 
fängslat och engagerat flera miljoner lyssnare sedan 2005. 

HARDCORE HISTORY
Boken som kommer få dig att se 
på historien – och framtiden – på 

ett helt nytt sätt!

• Skapar tuffa tider tuffa människor? 
• Kommer vi att drabbas av pandemier 

som dödar en stor del av befolkningen 
igen?

• Klarar mänskligheten av att hantera 
vapen utan att förinta sig själv? 

• Kommer den tekniska utvecklingen vid 
någon tidpunkt att ha nått sin peak? 

• Varför har vi, sedan tidernas begynnelse, 
alltid trott att död och förstörelse väntar 
runt hörnet?

Dessa är bara en bråkdel av alla frågor som 
avhandlas i Hardcore history. Dan Carlin sam-

manfattar på ett fängslande och underhållan-
de sätt det historiker, statsvetare, geografer, 
fysiker, sociologer, filosofer, författare och 
andra intellektuella sagt genom åren. 

Det som varit ett ständigt närvarande hot 
ända från bronsålderns slut är frågan om 
mänsklighetens överlevnad. Kan det vara 
så att vi går samma öde till mötes som alla 
andra civilisationer före oss? Här flätar Dan 
Carlin på ett fascinerande och färgstarkt 
sätt ihop historia, nutid och framtid. Han gör 
historien levande och är en mästare i att gå 
på djupet.

DAN  CAR L IN  –  HARDCORE  H I S TORY

Han har kallats världens bästa storyteller, poddaren och journalisten 
Dan Carlin. I Hardcore history ger han djupdykande och  

underhållande svar på några av historiens tuffaste frågor. 

2020  FACK L I T T ERATUR
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Succépoddaren  
Dan Carlin  

(Hardcore history)  
med miljontals  

lyssnare

Allt du velat 
veta om några av 
historiens största 

milstolpar!

DAN  CAR L IN  –  HARDCORE  H I S TORY

Svensk titel: Hardcore history 
Originaltitel: The end is always near 
Författare: Dan Carlin
Översättning: Villemo Linngård Oksanen 
Kategori: Facklitteratur 
Genre: Populärvetenskap/historia  
Imprint: HarperLife 

Format: Inbunden med skyddsomslag
Sidantal: Ca 300 
Releasemånad: Oktober 2020
ISBN inbunden: 9789150961713 
ISBN e-bok: 9789150766721
ISBN ljudbok: 9789177190646

FACK L I T T ERATUR  2020

”Dan Carlin visar prov på  både passion och artisteri 
när han nystar upp historiens berättelser, med sinne för 
spänning och intensitet.” 

– AV CLUB
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ERIC HOLTHAUS är en framstående journalist och meteorolog. Hans texter 
har publicerats i bland annat Rolling Stone, The Guardian, Washington Post, 
Slate, Wired, USA Today, National Geographic, New York Times och Wall 
Street Journal. Han fokuserar på klimatforskning, vetenskap, politik och 
lösningar, och har även podcasten Warm Regards tillsammans med den 
grävande journalisten Andy Revkin.

JORDENS FRAMTID
Så kan vi vända klimatutvecklingen  

på vårt sätt och under vår livstid

• Vad skulle hända om vi minskar utsläppen 
med 50 procent under de närmaste 10 åren? 
• Hur kan det vara att leva i en stad 2030? 
• Och vad skulle det innebära om vi 2040 
uppnått ett helt utsläppsfritt USA?

I Jordens framtid presenterar Eric Holthaus, 
framstående amerikansk journalist och 
meteorolog, en mer positiv framtidsvision än 
många andra. Han menar att det går att vän-

da både kort- och långsiktiga klimatföränd-
ringar under de kommande 30 åren. Som 
den skarpa reporter Holthaus är intervjuar 
han framtidsforskare, klimatexperter, bio-
loger, ekonomer och klimataktivister. Hans 
slutsats är att små, vardagliga beslut och 
handlingar gör skillnad och att det fortfaran-
de går att vända klimatutvecklingen – på vårt 
sätt och inom vår livstid.

UR BOKEN:

"Vi kan inte längre förneka att vädret har genomgått en  
förändring överallt på hela vår jord. Det är vi människor  
som har skapat den här förändringen. Och det är bara  
vi som har makten att välja en annan väg."

ER I C  HOLTHAUS  –  JORDENS  FRAMT ID

Enligt de flesta forskare och experter ser framtiden mörk ut.  
Meteorologen och journalisten Eric Holthaus blundar inte för klimat- 
krisens utmaningar men ger en optimistisk bild av våra möjligheter.
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ER I C  HOLTHAUS  –  JORDENS  FRAMT ID

Svensk titel: Jordens framtid
Originaltitel: The future earth 
Författare: Eric Holthaus 
Kategori: Facklitteratur 
Genre: Populärvetenskap/klimatfrågor 
Imprint: HarperLife

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 260 
Releasemånad: November 2020
ISBN inbunden: 9789150961737 
ISBN e-bok: 9789150766745
ISBN ljudbok: 9789177190660

Äntligen  
en hoppfull  

bok om  
klimatet!

FACK L I T T ERATUR  20202020  FACK L I T T ERATUR

"Ett hoppfullt och  
forskningsbaserat  
inlägg gällande  
vår tids absolut  

största utmaning."
– Kirkus Reviews
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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.
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.

DE SISTA BARNEN PÅ JORDEN 
OCH SKRÄCKEN FRÅN 

YTTRE RYMDEN

Det är första vintern sedan Monsterapokalypsen började. För Jack 
och hans vänner innebär det slädkatapulter, episka snöbollskrig och 
ett MONSTRUÖST julfirande. Men den snövita julidyllen mörknar 
när en ny skurk dyker upp i stan. Och den här gången är fienden 
annorlunda – hon är mänsklig. När skurken stjäl Jacks monster- 

dräparvapen, Skäraren från Louisville, bestämmer han sig för att ta 
det tillbaka. Men det blir inte lätt. Jack och hans vänner upptäcker 
snart att vapnet är nyckeln till en ondskefull plan som hotar deras 

värld – och allt som finns bortom den.

”En häftig berättelse både till innehåll, galet och snabbt, och 
språk, med många kluriga uttryck. Men lättläst är det och de 
svartvita illustrationerna, i seriestil, är spralliga och tokroliga.”

– KERSTIN HAGSTRAND-VELICU, BTJ-HÄFTET NR 20, 2019  
OM DE SISTA BARNEN PÅ JORDEN

MAX  BRA L L I ER  –  

DE  S I S TA  BARNEN  PÅ  JORDEN  OCH  SKRÄCKEN  FRÅN  Y T TRE  RYMDEN

Böckerna om de sista barnen på jorden har blivit en 
monstersuccé världen över – och en populär Netflix-

serie. Nu fortsätter äventyret i den fjärde boken.
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Bokserien 
som får ditt 

barn att släppa 
mobilen!

Monstersuccé – 
över 2 miljoner 
sålda böcker!

MAX  BRA L L I ER  –  

DE  S I S TA  BARNEN  PÅ  JORDEN  OCH  SKRÄCKEN  FRÅN  Y T TRE  RYMDEN

Svensk titel: De sista barnen på jorden  
och skräcken från yttre rymden
Originaltitel: Last kids on earth and the cosmic beyond 
Serie: De sista barnen på jorden, del 4
Författare: Max Brallier
Illustrationer: Douglas Holgate
Översättning: Helena Dahlgren  
Kategori: Barnböcker 

Genre: Fiktion, barn 9–12  
Imprint: HarperChildren
Format: Inbunden
Sidantal: Ca 270 
Releasemånad: September 2020
ISBN inbunden: 9789150948745 
ISBN e-bok: 9789150766059
ISBN ljudbok: 9789177190240

2020  BARN  &  UNGDOM BARN  &  UNGDOM 2020
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ANNA JAMES är författare och journalist och bor i London. Hon har 
varit litterär redaktör på The Bookseller Magazine och brittiska Elle, och 
dessutom skrivit för tidningar som LA Times, Financial Times och The 
Independent. Hon debuterade som författare med serien om Tilly och har 
nominerats till en rad priser för sitt arbete.

DEN MAGISKA BOKHANDELN: 
TILLY OCH BOKVANDRARNA

Följ med på ett magiskt  
äventyr i böckernas värld

Elvaåriga Tilly tillbringar större delen av sina 
dagar i sina morföräldrars bokhandel. Ända 
sedan hennes mamma försvann spårlöst är 
det i böckernas värld som Tilly har funnit 
tröst. Men en dag blir alla äventyr hon läst 
om plötsligt mer verkliga än hon trodde var 
möjligt. När två av Tillys favoritkaraktärer – 
Anne på Grönkulla och Alice i Underlandet 
– dyker upp i butiken livs levande inser hon 
att hon har förmågan att följa med dem in 
i deras berättelser. Hon är en bokvandrare 

– och kanske kan det hjälpa henne att lösa 
mysteriet med vad som hänt med hennes 
mamma? Men alla som gillar att läsa böcker 
vet att faran kan vänta på nästa sida …

Tilly och bokvandrarna är första delen i den 
nya, kritikerrosade serien om Den magiska 
bokhandeln – perfekt läsning för alla som 
tycker om äventyr, magi och berättelser med 
brittisk Harry Potter-stämning. Illustrerad 
med ljuvliga svartvita bilder!

”En förtrollande debut.”

– INDEPENDENT

”En njutning från första 
till sista sidan.”

– MAIL ON SUNDAY

Brittiska Anna James har hyllats för sin serie om Tilly som kan resa i 
böckernas värld. Nu kommer den äntligen på svenska.  

Fantasyläsning med klassikerpotential!

”Förtjusande, ljuvlig läsning oavsett 
om du är 9 eller 49 år gammal.”

– BELFAST TELEGRAPH
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För alla 
som älskar 

Harry Potter

Fina  
svartvita  

illustrationer

Del 1 i ny  
välskriven  

brittisk serie

Svensk titel: Tilly och bokvandrarna 
Originaltitel: Tilly and the bookwanderers
Serie: Den magiska bokhandeln, del 1 
Författare: Anna James
Översättning: Helena Dahlgren
Illustrationer: Paola Escobar 
Kategori: Barnböcker 
Genre: Fiktion, barn 9–12  

Imprint: HarperChildren
Format: Inbunden
Sidantal: Ca 400 
Releasemånad: September 2020
ISBN inbunden: 9789150961683 
ISBN e-bok: 9789150766691

ANNA  J AMES  –  T I L LY  OCH  BOKVANDRARNA2020  BARN  &  UNGDOM ANNA  J AMES  –  T I L LY  OCH  BOKVANDRARNA BARN  &  UNGDOM 2020
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CHRISTINA LARSSON har hittills skrivit sju böcker om kriminalkommissarie 
Ingrid Bergman i Göteborg, en thrillertrilogi och en feelgoodroman. Hennes 
böcker har sålt mer än 400 000 exemplar, nominerats till Storytel Awards 
både i Sverige och Finland och har översatts till bland annat tjeckiska, finska, 
engelska och spanska.

"Galet spännande och lättläst. En välskriven historia med oväntat slut. Rekommenderas varmt."

– ANNALINASBOKTIPS OM SOCIALGRUPP NOLL

"Spännande från början till slut – en riktig bladvändare."

– EVASTINASBOKHYLLA OM SOCIALGRUPP NOLL

CHR IS T INA  L ARSSON  –  SOC I A LGRUPP  NOL L CHR IS T INA  L ARSSON  –  SKENDÅD

SOCIALGRUPP NOLL
Gripande och aktuell kriminalroman om 

samhällets mest utsatta grupper 

Kriminalkommissarie Ingrid Bergman hinner 
knappt komma tillbaka efter föräldraledig-
heten förrän hon tar sig an ett gammalt 
olöst mord. Det mer än tjugofem år gamla 
fallet med en mördad kvinnlig lågstadielärare 
väckte stor uppmärksamhet, framför allt då 
man endast hittade offrets huvud. 

Samtidigt arbetar Ingrids kollegor med ett 
överfallsrån, och snart upptäcker polisen 
att flera unga killar har försvunnit spårlöst. 
Det dröjer inte länge förrän Ingrid börjar se 
oväntade beröringspunkter mellan hennes 
utredning och fallet med de försvunna unga 
männen.

Christina Larssons böcker om Ingrid 
Bergman är välskrivna, spännande och 

älskade av läsarna. Nu kommer den 
sjätte, fristående delen i pocketutgåva.
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SKENDÅD
Våldsamma bombdåd skakar samhället och 
polisen står inför sin tuffaste utmaning hittills
Böckerna i serien om Ingrid Bergman 
har sålt i över 350 000 exemplar och 

har en stor och lojal fanskara.
Nu kommer den sjunde, fristående delen.

Titel: Socialgrupp noll
Författare: Christina Larsson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman  
Imprint: HarperCrime 

Format: Pocket
Sidantal: 367
Releasemånad: September 2020
ISBN: 9789150961744

Ett stort antal bombdåd skakar Malmö 
och Stockholm. Efter flera stora stölder av 
dynamit höjer polisen beredskapen ytterliga-
re. När sprängningar även skakar Göteborg 
riktas misstankarna mot en militant miljö-
organisation som inte tvekar att ta hjälp av 
kriminella gäng för att framföra sitt budskap. 

Kriminalkommissarie Ingrid Bergman leder 
utredningen av ett fall där en äldre kvinna 
hittats rånmördad i sitt hem. Enligt testa-
mentet har hon skänkt allt sin kvarlåtenskap 
till en miljöstiftelse – och när Ingrid och hen-
nes team börjar undersöka personer med 
anknytning till stiftelsen hittar hon kopplingar 
hon aldrig hade kunnat föreställa sig. 

Titel: Skendåd
Författare: Christina Larsson
Kategori: Skönlitteratur 
Genre: Kriminalroman  
Imprint: HarperCrime 

Format: Pocket
Sidantal: Ca 350
Releasemånad: September 2020
ISBN: 9789150961751"Upplösningen är helt fantastiskt genomtänkt."

– BOKRADEN Om Socialgrupp noll
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På den skotska ön Dóchas kan vad som helst hända – det får vi uppleva i den 
sista delen i Jöns Hellsings omtyckta trilogi! En dramatisk berättelse om frihets-
kamp i den skotska övärlden, med saltstänkta miljöer och charmiga karaktärer.

”Rekommenderar hela trilogin varmt!”

– BOKSANN

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

Utgivningsmånad: September 2020
Sidantal: 336 
ISBN: 9789150961775

Den första hyllade delen i Caroline Erikssons nya serie i genren family noir – ett 
psykologiskt drama där vi får följa samtalsterapeuten Simone Boman genom sitt 
yrke, dras in i olika mörka mellanmänskliga dramer.

”Dramat byggs på lager efter lager och det är en bitvis väldigt 
rafflande roman hon skrivit, Caroline Eriksson. Den leder 
osvikligt tankarna inåt, till vad man själv delar med sig av, 
eller blir en del av i sina relationer.” 

– MARIA G FRANCKE, SYDSVENSKAN

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

Utgivningsmånad: September
Sidantal: 352  
ISBN: 9789150961768

Under morgonens första magiska timma kan du lägga grunden för ett hälso-
sammare, mindre stressigt och mer framgångsrikt liv. Den legendariska ledar-
skapscoachen Robin Sharma delar med sig av metoden som hjälper dig att ta 
kontroll över din kropp och dina tankar.

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

– PAULO COELHO

Svensk titel: 5AM Club 
Originaltitel: 5AM Club
Författare: Robin Sharma
Översättning: Cicci Lyckow 
Bäckman

Kategori: Facklitteratur 
Genre: Personlig utveckling 
Imprint: HarperLife
Utgivningsmånad: September 2020
Sidantal: 320 
ISBN: 9789150961850

Det enda Suzanne McBride önskar sig till jul är att hennes döttrar ska kom-
ma hem. Men när Posy, Hannah och Beth återvänder till barndomshemmet 
i skotska högländerna börjar gamla konflikter och hemligheter bubbla upp 
till ytan. Innan de kan fira en perfekt jul tillsammans finns det vissa saker som 
måste upp på bordet …

”En ljuvlig julsaga fylld av kärlek och skratt.” 

– HELLO

Svensk titel: Tre systrar och en jul att minnas 
Originaltitel: The christmas sisters
Författare: Sarah Morgan
Översättning: Tove Hellbom
Kategori: Skönlitteratur 

Genre: Roman 
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Oktober 2020
Sidantal: 384 
ISBN: 9789150961782

Ödets tid är första boken i den nya serien om familjen Falconer, skriven 
av den mästerliga historieberättaren Barbara Taylor Bradford. Som 
alltid berättar hon med en osviklig känsla för dramatik, intriger och 
komplexa karaktärer.

”Det finns ingen som skriver historiska berättelser 
som Bradford, och ingen annan än hon kan leverera 
så oförglömligt dramatisk läsning.”

– ROMANTIC TIMES

Svensk titel: Ödets tid 
Originaltitel: Master of his fate
Författare: Barbara Taylor Bradford
Översättning: Gunilla Mattsson
Kategori: Skönlitteratur 

Genre: Historisk roman  
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Oktober 2020
Sidantal: 400 
ISBN: 9789150961799

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 ...

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

– ANNA JANSSON, FÖRFATTARE

Svensk titel: I mörker gömd 
Originaltitel: Undone
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur 

Genre: Kriminalroman 
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: Oktober 2020
Sidantal: 496 
ISBN: 9789150961805

”Underhållande, välskriven och spännande” 

– RICKARD LINDHOLM, BTJ-HÄFTET NR 7, 2020

”Ledarskapsguru med rockstjärnestatus.”

– THE GLOBE AND MAIL
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En död kvinna hittas i Lake Grants iskalla vatten. Polisen tror först att 
det rör sig om ett självmord, men snart blir det uppenbart att hon 
blivit mördad.
   Sara Linton har inte varit hemma i Grant County på länge, men 
när hon reser hem till Thanksgiving blir hon djupt indragen i fallet. 
Den huvudmisstänkte insisterar nämligen på att få prata med just 
henne. Men när Sara kommer till polisstationen möts hon av en 
makaber syn – den misstänkte ligger död i sin cell och på väggen 
ovanför har någon skrivit ”INTE JAG”. 
   Det är något som inte stämmer med utredningen och Sara känner 
en instinktiv misstro mot polisen som leder den, Lena Adams. Hon 
vänder sig därför till Will Tent på Georgia Bureau of Investigation, 
men när Will erbjuder den lokala polisen hjälp möts han av en mur 
av tystnad. Grant County är ett slutet samhälle med starka lojaliteter 
och familjeband. Den som vågar tala riskerar att tystas för gott ...

KAR IN  S LAUGHTER  –  BROKEN2020  SPÄNN ING

OSKYLDIG
Fjärde fristående delen i Karin Slaughters 
hyllade serie om Will Tent och Sara Linton

KARIN SLAUGHTER är en av världens mest lästa och hyllade författare. Hennes
böcker har givits ut i 120 länder och sålts i fler än 35 miljoner exemplar. Hon har
skrivit 20 böcker, inklusive serierna om Grant County och Will Trent, samt Edgar-
nominerade De fördärvade och flera titlar som legat på Sunday Times topplista; 
De vackraste, Den goda dottern, Bilder av henne och Den sista änkan. Spännings-
romanen Bilder av henne filmas just nu för Netflix och Grant County- och Will 
Trent-serierna är också under produktion för tv. Slaughter har även grundat välgören-
hetsorganisation Save the libraries. Hon är född i Georgia och bor i Atlanta. 
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Svensk titel: Oskyldig
Originaltitel: Broken
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen 
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman 
Imprint: HarperCrime

Format: Pocket
Sidantal: Ca 500
Releasemånad: November 2020 
ISBN: 9789150961812 
ISBN e-bok: 9789150766752
ISBN ljudbok: 9789177190677

Karin Slaughter är en av världens mest lästa författare. Hennes böcker har sålts 
i över 35 miljoner exemplar och hon har rosats för sin serie om polisen Will Trent 
och rättsläkaren Sara Linton. Nu kommer den fjärde fristående delen.

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

Direkt 
i pocket                                             

– ej utgiven 
på svenska                                

tidigare
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Tre gripande människoöden flätas samman, med den våghalsiga strids- 
piloten Nina Markova i centrum. Ett storslaget 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.”

– KIRKUS REVIEWS

Svensk titel: Jägarinnan 
Originaltitel: The huntress
Författare: Kate Quinn
Översättning: Helena Dahlgren
Kategori: Skönlitteratur 

Genre: Historisk roman 
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: November 2020
Sidantal: 640 
ISBN: 9789150961829

Prisbelönt roman som hyllats av Stephen King och Don Winslow. 
Katt- och råttalek med maffian i 1960-talets USA – en nervkittlande 
berättelse om mordet på JFK och en mans kamp för att hitta den 
rätta vägen …

”En exceptionell roman, omöjlig att lägga ifrån sig.”

– STEPHEN KING

Svensk titel: November road 
Originaltitel: November road
Författare: Lou Berney
Översättning: Anders Nunstedt
Kategori: Skönlitteratur 

Genre: Roman 
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: November 2020
Sidantal: 336 
ISBN: 9789150961836

Fjärde fristående delen i Mariette Lindsteins uppmärksammade Dimön-serie! 
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, 
mer målmedveten än någonsin. Om det inte vore för de ovälkomna känslo- 
stormar han drabbas av …

”Konstant krypande spänning som håller läsaren 
fast ända till slutet – som givetvis öppnar upp för 
en fortsättning.” 

– MARIA NÄSLUND, GÖTEBORGS-POSTEN

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

Utgivningsmånad: November 2020
Sidantal: 496 
ISBN: 9789150961843
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EWA FRÖLING: 

”Jag vill att läsaren ska känna”
 Vad inspirerar dig? 
– Jag inspireras av människor i oväntade 
ögonblick.  Där fångar jag upp många spän-
nande berättelser.  

Moder Liv är en högst personlig bok om livet 
och en cancerresa, vad vill du berätta?
– Att den alltid kommer att vara arg, sorg-
sen, skör och kraftfull. Men att jag överlevde. 

När bestämde du dig för att det skulle bli en 
bok?
– Den här berättelsen har funnits hela tiden 
i den här processen. Och det blev viktigare 
och viktigare att den kom ut. Den pockade 
på. Jag ville dela den med andra. Och jag 
hade en form. En blandning mellan poesi 
och prosa. Det som är tungt måste förmed-
las med en varsam lätthet.

 Vad vill du att läsaren ska känna?
– Att förmedla en känsla, som är min pro-
fession, är för mig ett levande uppdrag vilket 
alltid måste kännas.

Moder Liv är din bokdebut, men du har skrivit 
i hela ditt liv. Vad betyder skrivandet för dig?
– Jag har alltid varit lite besvärad av att vara  
i ljuset. En konstnär i ett slutet rum hade 

Kärleken. 
Livmoderhalscancer. 
Tänker mest på Metastaserna. De som 
landar i lungor och i huvud efteråt när allt 
är klart. År senare. 
Tänker på henne som alla knöt sin blus för. 
Hon och jag som fick ett blygsamt fäste 
genom vår cancer, som om vi delade en 
bekant. Vi satt bredvid varandra i sminket 
medan vi blev fönade.  

kanske passat mig bättre? Som målare, eller 
som författare. Nu är jag i mitt eget rum, 
det är fantastiskt. Det är jag och texten. 
En alldeles egen värld där jag ansvarar och 
flyttar tillvaron som jag vill. Det är magi. 

Hur och när skriver du helst?
– Jag skriver i sängen på min lilla platta. 

Vad läser du? Har du en favoritroman? 
– Jag är en läsande människa. Jag började 
läsa tidigt. Min favoritroman som liten var 
Bara en mor av Ivar Lo Johansson. Mina 
första läsupplevelser var arbetarlitteraturen. 
Jag tyckte om det enkla, man höll ihop, det 
strävsamma, kärleken.   

Vad har du för planer och förhoppningar inför 
hösten?
– En dröm som går i uppfyllelse kan jag 
bara känna tacksamhet inför. Den resan får 
ta mig vart den vill.

Ur Moder Liv:

Foto: Max Cardelli

Catwalken väntade och hon var först i ledet med 
sin manifesterande blus med kvinnosymbolen. 
Röd på svart botten. 
APPLÅDER. 
Livets uppfordran: Lev. 
Jag GÖR men ÄR inte riktigt 
Hela jag är som ett Vietnamkrig. 
Gifterna som är kvar. 
Utplånade celler.
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Moder Liv släpps i september 2020.
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