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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 – Agatha Christie kontrakteras till Collins
1949 – H
 arlequin grundas i Winnipeg i
Kanada
1979 – Harlequin etableras i Sverige
1990 – HarperCollins blir det nya globala
namnet för de kombinerade förlagen
Harper & Row och Collins
2000 – Gao Xingjian vinner Nobelpriset
i litteratur Soul Mountain, ges ut av
HarperCollins Australien
2014 – H
 arperCollins köper Harlequin
Enterprises och etablerar sig i
Norden
2017 – HarperCollins Publishers firar 200 år

HarperCollins finns i 18 länder med fler 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 mer än 200 000
titlar. Bland HarperCollins författare finns vinnare
av Nobelpriset, Pulitzerpriset, National Book
Award, Newbery och Caldecott Medals samt
Man Booker Prize.

Att leda sig själv, giftmörda och
ta hand om jorden – välkommen
till HarperCollins vår 2021!

Innehåll

Vi är glada att få välkomna kritikerrosade Gertrud Hellbrand. Med
spänningsromanen Dragoner byter Gertrud både förlag och genre. I en
idyllisk, men starkt hierarkisk, landsbygdsmiljö uppdagas en mordgåta.
Samtidigt får du som läsare en hisnande berättelse om familjeband,
kärlek, svek och svartsjuka.
Direkt i januari kommer den efterlängtade femte fristående boken i
serien om Dimön, som är baserad på författaren Mariette Lindsteins
egna upplevelser som sektmedlem. I Striden om Dimön får sektledaren
Franz Oswald konkurrens av ett strikt religiöst brödraskap.
På tal om konkurrens ... Den bästsäljande författaren Tarryn Fishers
relationsthriller Fruarna är en historia om tre kvinnor, som alla är fru till
en och samma man. En man som inte går att lita på.
Giftmakerskan av Sarah Penner är den glömda historien som av en
slump kommer upp till ytan tvåhundra år senare. En berättelse om gift,
hämnd och ett hemligt kvinnligt nätverk i 1790-talets London.
Vi smygstartar våren redan i december med Kristin Kaspersens nya
personliga bok om att leda sig själv. I Vägen till att leda mig själv delar hon
generöst med sig av de tankar, verktyg och kunskaper som hjälpt henne
till bättre mående och självkänsla.
Våren bjuder också på oemotståndlig spänning av Gabriella UllbergWestin med nya Rokka-deckaren När vi faller, isländska deckardrottningen
Yrsa Sigurdardóttirs Upprättelsen, Peter James Död vid första ögonkastet och spionromanernas mästare Kate Quinn med Roskoden.
För de yngre läsarna kommer Max Bralliers femte bok De sista barnen på jorden och midnattsklingan, och har man lite äldre barn är Hedvig
Montgomerys Frigörelsens tid: 13–19 år ett ovärderligt stöd i den ibland
utmanande rollen som tonårsförälder.
Lagom till att odlingssäsongen drar igång kommer Jord av Liselotte Roll.
Matjord är grunden till allt liv, trots att den bara utgör ett tunt lager på
jordytan. Men hur tar vi bäst hand om jorden? Här får vi på ett enkelt sätt
ta del av fenomen och problem, men också tips på vad vi kan göra. Allt
från komposter, bokashi till jordfabriker och jordstruktur – kort sagt, allt
om jord.

Kristin Kaspersen – Vägen till att leda mig själv
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VÄGEN TILL ATT LEDA
MIG SJÄLV

DECEMBER 2020

Kristin delar
med sig av egna
ögonblick hon
fångat med sin
kamera

... via stigar, berg och snår

Kristin Kaspersen är tillbaka med en ny personlig bok om resan till att bli en
bättre ledare i sig själv.

o
Fot

Magnus Ragnvid

Till sina 250 000 följare på Instagram delar
Kristin Kaspersen dagligen med sig av sina tankar och insikter kring familj, hälsa, träning och
välmående. Med tiden har hon insett att det
handlar om att leda sig själv.
Nyfikenheten ledde Kristin Kaspersen in på
flera utbildningar inom coachande ledarskap,
vid sidan av terapi och medveten träning. I den
här boken utforskar hon det spännande sambandet mellan tanke och kropp, och hur vi genom att leda oss själva kan bli bättre på att ta
ansvar i allt som händer, på jobbet, i relationer,
ja, i hela livet.
Kristin berättar på ett personligt sätt om hur
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hon hade självförtroende, men saknade självkänsla. Och hur hon byggde upp självkänslan
och förändrade sitt liv. ”Jag börjar, det börjar
med mig, och jag tar fullt ansvar för det.”
Ur innehållet – exempel på kapitel:
• Vikten av att vara NYFIKEN
• BEKRÄFTELSE – hur kan jag bekräfta mig själv?
• FÖRVÄNTAN – vad kan jag ta ansvar för?
• ANTAGANDEN – risk att de inte är sanningar?
• Hantera RÄDSLA
• Att vara i FÖRÄNDRING
• Leda mig genom KONFLIKTER

KRISTIN KASPERSEN är en av landets mest folkkära tv-profiler och har
arbetat som programledare sedan 1992. Hon är också en populär moderator
och föreläsare och har skrivit flera böcker om hälsa, kost och träning, bland
andra Stark i kropp och själ (2013), Good food (2015) och Good morning (2017).
Hennes senaste bok, Tacksamhet (HarperCollins) har hittills sålt i närmare 15 000
exemplar.

Titel: Vägen till att leda mig själv
Författare: Kristin Kaspersen
Foto: Kristin Kaspersen
Kategori: Facklitteratur
Genre: Personlig utveckling
Imprint: HarperLife

Utgivningsmånad: December 2020
Format: Inbunden
Sidantal: Ca 250
ISBN inbunden: 9789150963403
ISBN ljudbok: 9789177190707
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”Mitt liv är mitt ansvar.
Det här är tankar,
verktyg och kunskap
som hjälpt mig. Kanske
väcker jag nyfikenhet
hos dig om vad du vill
göra för att må ännu
bättre.”
Varje kapitel
avslutas med
konkreta tankar
och tips som
Kristin använder
sig av

Kristins
mest personliga
bok med
egna vackra
fotografier
Tacksamhet har hittills sålt i närmare 15 000 exemplar
6
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Mariette LINDSTEIN – STRIDEN OM DIMÖN

Mariette LINDSTEIN – STRIDEN OM DIMÖN

STRIDEN OM DIMÖN

januari 2021

Inspirerad
av författarens
egna upplevelser
som sektmedlem
i 25 år

Den efterlängtade uppföljaren till
Requiem på Dimön

Mariette Lindsteins verklighetsinspirerade böcker om sekten på Dimön har
sålts i en halv miljon exemplar världen över. Nu kommer den efterlängtade
femte delen i serien.

F
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OM REQUIEM PÅ DIMÖN

Den unga journalisten Julia Frisk har precis
återhämtat sig från ett dramatiskt jobbuppdrag på Dimön. Hon har lovat sig själv, och
många andra, att aldrig träffa sektledaren
Franz Oswald igen. Men så, på grund av ett
olyckligt sammanträffade, får Julia och Franz
en gemensam fiende. Samfundet kallar sig
Ursprungs
evangelisterna, ett religiöst brödraskap som använder ortodoxa, grymma

metoder för att uppfostra sina döttrar. När
Julia börjar gräva i dess förflutna öppnar hon
ett ormbo av besatthet, svek och outsäglig
ondska, och blir deras måltavla. För att gå till
botten med Ursprungsevangelisterna behöver hon någon som förstår hur de tänker, någon lika samvetslös som dem. Men vågar Julia
riskera att än en gång dras in i Franz Oswalds
nät?

”Konstant krypande spänning
som håller läsaren fast ända till
slutet.”

”Få författare kan så skickligt och
nyanserat beskriva manipulerandet
och förtrycket.”

Göteborgsposten

Tidningen Tara

”En riktig bladvändare.”

”Ett maktspel av sällan skådat slag.”

Bohuslänningen

Hallandsposten

Mariettte LINDSTEIN gick som 20-åring med i den kontroversiella
scientologi-rörelsen. 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
inspireras av hennes personliga upplevelser. Mariette Lindstein är född 1958
och bor utanför Halmstad tillsammans med sin man och deras hundar.

Succéserien om
Sekten på Dimön,
snart tv-serie!

Titel: Striden om Dimön
Författare: Mariette Lindstein
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Imprint: HarperCrime
Format: Inbunden

Sidantal: ca 500
Releasemånad: Januari 2021
ISBN inbunden: 9789150963410
ISBN e-bok: 9789150767582
ISBN ljudbok: 9789177190714
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De sista barnen på jorden
och midnattsklingan

januari 2021

Serien
som får ditt
barn att släppa
mobilen!

De sista barnen på jorden är tillbaka i den femte
delen i succéserien – och återigen måste de ta upp
kampen mot ondskan.
Jack och hans kompisar har överlevt sin första vinter efter Monsterapokalypsen.
Det var ingen lätt match, men trots det har de inget emot att ta sig an nya,
otäcka monster. När Jack upptäcker att hans trogna vapen, Skäraren
från Louisville, har fått utomjordiska krafter börjar han träna stenhårt för
att lära sig alla tricks en monsterdräpare kan behöva. Kompisarna har så fullt
upp med att slåss mot zombier och fly från lianmonster (och spela en och
annan omgång tv-spel) att de inte märker att något är fel med Dirk. Varje gång
en zombie är i närheten blir han minst sagt skum … Och som vanligt dyker
en ny fiende snart upp i stan. Kan Jack, June, Quint och Dirk rädda sig själva
och världen från ondskan ännu en gång?

Inte bara
action och
humor, utan
även djup och
funderingar

Nya fartfyllda äventyr bland rysliga monster
och dreglande zombier!
”Full av påhitt, komiska upptåg, humor och läskigheter. Det härliga
språket och illustrationerna av Douglas Holgate är så samspelta att
läsningen är ren glädje.”
Kerstin Hagstrand-Velicu, BTJ-häftet nr 29, 2019
OM De sista barnen på jorden och zombieparaden

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.
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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.

Svensk titel: De sista barnen på jorden och midnattsklingan
Originaltitel: The Last Kids on Earth and the Midnight Blade
Serie: De sista barnen på jorden, del 5
Författare: Max Brallier
Översättning: Helena Dahlgren
Illustrationer: Douglas Holgate
Kategori: Barn

Genre: Fiktion, barn 9–12 		
Imprint: HarperChildren
Format: Inbunden
Sidantal: Ca 300
Releasemånad: Januari 2021
ISBN: 9789150963496
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Tarryn Fisher – FRUARNA

januari 2021

FRUARNA

Mörk relationsthriller som legat på
NYT och USA Todays bästsäljarlistor
En historia om tre kvinnor som alla är fru till en och samma man – en man som
inte går att lita på. Bästsäljande relationsthriller som vänder ut och in på genren.
Din man har två andra fruar som du aldrig
har träffat, och även om det är ett okonventionellt arrangemang älskar du din man och
intalar dig att du är okej med det.
Men en dag hittar du en ledtråd till en av
de andra fruarna, och du kan inte motstå
impulsen att söka upp henne och bli hen-

Smart
psykologisk
thriller med oväntade vändningar
och ett slut du
inte kan ana

nes vän. Snart misstänker du att hon bli misshandlad och utnyttjad av mannen ni båda älskar, men mot dig har han aldrig varit våldsam.
Vem är han egentligen, och hur mycket är
du beredd att riskera för att ta reda på sanningen om honom? Och vem är hans mystiska
tredje fru?

”Tvångsmässig, briljant, fängslande
… jag var fast till sista sidan.”
Adele Parks, Författare

”Från att jag öppnade den kunde jag inte lägga
den ifrån mig. Nagelbitande, hjärtknipande bra
från start, med karaktärer som du både hejar
på och förfasas över. Jag älskade varje ord. Sex
plus.”
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Bästsäljande författaren
Alessandra Torre

För dig som
gillar Lisa Jewell
och Camilla
Läckberg

Tarryn Fisher föddes i Johannesburg i Sydafrika, men flyttade till USA
med sina föräldrar som trettonåring. Hon har en examen i psykologi. Eftersom
hon hatar sol har hon nu bosatt sig i Seattle, Washington, med sin man, sina
barn och familjens psykotiska husky. Tarryn är aktiv i sociala medier (@TarrynFisher, 58 000 följare) och älskar att ha kontakt med sina läsare. Hon har också
en modeblogg på GuiseOfTheVillain.com. Läs mer på TarrynFisher.com.

Svensk titel: Fruarna
Originaltitel: The Wives
Författare: Tarryn Fisher
Översättning: Susanne Andersson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Psykologisk thriller		
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden
Sidantal: ca 350
Releasemånad: Januari 2021
ISBN inbunden: 9789150963427
ISBN e-bok: 9789150767599
ISBN ljudbok: 9789177190721
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hedvig montgomery – Frigörelsens tid: 13–19 år

FRIGÖRELSENS tid
13–19 år

februari 2021

Hjälp till alla
förvirrade tonårsföräldrar!

Boken som hjälper dig att förstå din
tonåring och bli en bättre förälder
Psykologen och familjeterapeuten Hedvig Montgomery guidar dig som
förälder genom den snåriga tonårstiden med hjälp av 7 enkla steg.
Snart är det dags för ditt barn att bege sig
in vår vuxenvärld. Men inte riktigt ännu. Den
här boken guidar dig genom de sista stegen i
ungdomsåren. Genom att förstå vad din tonåring går igenom kan du också lättare hitta din
roll som stöttande förälder. Boken erbjuder

praktiska verktyg och leder dig igenom flera
tänkbara scenarion typiska för tonårsperioden, såsom skärmtid, mobbning, nyupptäckt
sexualitet, grupptryck med mera. Allt förmedlat med författarens personliga ton och råd
utifrån hennes egna erfarenheter.

”Läsaren guidas till hur förälder och barn tillsammans bygger en nära relation som varar livet ut. Författaren varvar praktiska och handfasta tips och
råd med egna erfarenheter och exempel från andra familjer, vilket tillsammans ger en varm, kärleksfull och stöttande föräldrahandbok.”
CAROLA FORSLUND, BTJ-HÄFTET NR 18, 2020 OM SJÄLVKÄNSLANS TID

”Jag älskar Hedvig! Hon guidar oss med värme, förnuft och logik. Plötsligt faller alla bitar på plats.”
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Jenny Skavlan

Hedvig Montgomery är uppväxt i Uppsala och utbildad psykolog med
inriktning på familje- och parterapi. Hennes böcker har hyllats av bland andra
danska författaren och familjeterapeuten Jesper Juul. Sedan 1999 driver Hedvig
en egen mottagning i Norge och håller populära kurser och föreläsningar. Frigörelsens tid är den femte och avslutande delen i serien Föräldramagi.

TIDIGARE
BÖCKER I
SERIEN:

Svensk titel: Frigörelsens tid: 13–19 år
Originaltitel: Ungdomsårene
Författare: Hedvig Montgomery
Översättning: Sabina Söderlund
Illustrationer: Hanne Løvdal.
Kategori: Facklitteratur

Genre: Familj och hälsa		
Imprint: HarperLife
Format: Flexiband
Sidantal: 208
Releasemånad: Februari 2021
ISBN: 9789150963502
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Peter James – Död vid första ögonkastet

Peter James – Död vid första ögonkastet

Död vid första
ögonkastet

februari 2021

En av världens
främsta deckarförfattare tillbaka
– över 20 miljoner
sålda böcker!

Fortsättningen på Peter James
hyllade Roy Grace-serie!
En av världens främsta deckarförfattare Peter James är tillbaka med en ny
fristående kriminalroman om polisintentent Roy Grace. Actionladdat och nervkittlande brittiskt spänningsdrama.
På Londons flygplats står en man och väntar
på sitt livs kärlek. På andra sidan Atlanten står
en pensionerad New York-polis på en bar i
Florida och väntar på en kvinna som är hans
själsfrände. Båda männen ska snart upptäcka
att de blivit lurade på allt de äger – och att

ingen av kvinnorna existerar. Roy Grace hamnar snart i en komplicerad utredning av ett
globalt imperium som sysslar med smarta
och grymma internet
bedrägerier, där den
som hotar att avslöja dem riskerar att bli
mördad …

”En riktig bladvändare”
Östra Småland

Snart på tv
med John Simm
i huvudrollen
som Roy Grace

”Sträckläsning … Peter James
är suverän som vanligt”
Expressen

”Peter James
är intrigens
mästare.”
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Daily Mail

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. Död vid första ögonkastet är femtonde
boken i hans hyllade serie om kriminalintendent Roy Grace.

Svensk titel: Död vid första ögonkastet
Originaltitel: Dead at First Sight
Författare: Peter James
Översättning: Reine Mårtensson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman		
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 450
Releasemånad: Februari 2021
ISBN inbunden: 9789150963434
ISBN e-bok: 9789150767636
ISBN ljudbok: 9789177190738
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Sarah Penner – Giftmakerskan

Giftmakerskan

Apoteksmorden satte en hel stad
i skräck – välkommen till platsen
där allting började …

Sarah Penner – Giftmakerskan

mars 2021

Utspelar sig
i 1700-talets
London och
i nutid

En glömd historia. Ett hemligt kvinnligt nätverk. Ett arv av gift och hämnd.
Nella driver ett undanskymt och lite annorlunda apotek i 1790-talets London – i största
hemlighet hjälper hon kvinnor att giftmörda
de män som behandlar dem illa.
Nella har bara två regler som måste följas:
Giftet får inte användas mot andra kvinnor

och allt måste registreras i apotekets böcker.
I nutid hittar historikern Caroline Parcewell av
en slump en ledtråd till den över tvåhundra år
gamla historien vid Themsens strand. Hon börjar gräva i det förflutna och sakta kommer sanningen kring de mystiska apoteksmorden fram.

Stor internationell satsning – ges ut i
flera länder samtidigt!
”En djärv, vass och fullbordad debut!”
Kate Quinn, författare

18

to: Laura Foo
tarfo
te
rfat
Fö

”Penners debut trollband mig totalt!”
Fiona DAVIS, författare

Sarah Penner arbetar på heltid inom finans och är medlem i
ett historiskt romansällskap och Women’s Fiction Writers Association.
Hon bor med sin man och sin hund Zoe i Florida. Giftmakerskan är
Sarah Penners debutroman.

Svensk titel: Giftmakerskan
Originaltitel: The Lost Apothecary
Författare: Sarah Penner
Översättning: Helena Tusås
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Historisk roman		
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 320
Releasemånad: Mars 2021
ISBN inbunden: 9789150963441
ISBN e-bok: 9789150767643
ISBN ljudbok: 9789177190745
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Gertrud Hellbrand – Dragoner

Gertrud Hellbrand – Dragoner

Dragoner

mars 2021

Kritikerrosade
Gertrud Hellbrand
byter genre till
spänning

Kritikerrosade Gertrud Hellbrand är
tillbaka med ny spänningsserie
Den östgötska byn Hedsbro är en lantlig idyll med grönskande fält och
betande hästar. Men under den spirande ytan döljer sig mörka hemligheter
och avgrundsdjupa sprickor.
När Mira Westmans morfar påträffas död i sitt
kök återvänder hon till den östgötska byn där
hon en gång växte upp. Det mesta tyder på
att han druckit för mycket, ramlat och slagit i
huvudet.
Men när Miras yngre syssling Ville kort därefter visar sig ha försvunnit börjar Mira misstänka att morfaderns plötsliga död var mer än
en olyckshändelse.
Det är maj i det vackra odlingslandskapet

och under den spirande ytan skymtar hemligheter och djupa sprickor. Är Jerry och Patrik
Hartley Lindskog, ägarna till hästgården intill,
inblandade i Villes försvinnande? Och kan
Mira lita på sin gamla ungdomsförälskelse
Adam, vars lillebror terroriserar bygden?
Dragoner är en spänningsroman i idyllisk –
och starkt hierarkisk – landsbygdsmiljö, en
mordgåta och samtidigt en berättelse om
familjeband, kärlek, svek och svartsjuka.

”Hellbrands prosa är bland det vackraste och mest inkännande jag läst på
länge. Hennes känsla för språk och nyanser är fantastisk.Till och med när
bitterhet och svek översvämmar berättelsen finns det ett språkligt lugn som
vilar över varje sida. Bättre kan en roman inte bli.”
Jakob Carlander om Veterinären, Corren

”Hellbrand är suverän på att skildra dem som lever på randen till förstelning, en hårsmån från livslögnen, resignationen eller den totala självutplåningen, och hon gör det på ett sätt, som oavbrutet utmanar allt man
möjligen trott sig veta om gränsen mellan skör och stark.”

Suggestiv
bladvändare
i hierarkisk
hästmiljö
Omslag under bearbetning

F

20

oto:
tarf
fat
ör

Peter Holge
r ss o
n

Malin Lindroth om Veterinären, GÖTEBORGSPOSTEN

Gertrud Hellbrand är född 1974 och har skrivit flera romaner, bland
annat den kritikerrosade Veterinären som gavs ut på Albert Bonniers Förlag
2014. Hon bor på Vikbolandet i Östergötland med sin man och två barn, och har
tidigare även givit ut Vinthunden (2004), Scenario X (2008) och Satyricon
(2018). Hon är verksam som skrivarkurslärare på Bona folkhögskola.

Titel: Dragoner
Författare: Gertrud Hellbrand
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Spänning		
Imprint: HarperCrime
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 340
Releasemånad: Mars 2021
ISBN inbunden: 9789150963458
ISBN e-bok: 9789150767681
ISBN ljudbok: 99789177190752
21

2021 mars

Liselotte Roll – JORD

Liselotte Roll – JORD

JORD

mars 2021

Faktaspäckad
och med vackra
fyrfärgsfoton. Den
perfekta presentboken!

En oumbärlig och underhållande
bok om grunden till allt liv
Jord är grunden till allt liv, men vad är det egentligen? Och hur mår världens
jordar? Det här är en bok om vad du som odlar kan göra för att få den optimala
matjorden, men som också lyfter en av vår tids största miljöfrågor. Vad gör vi
om vi inte längre har jordar som går att odla i? Bakom denna personliga, roande och ibland oroande bok står författaren och journalisten Liselotte Roll.
Nyckeln till en hållbar odling är en näringsrik
jord, där mikroorganismer, växter och småkryp frodas. Men runt om i världen utarmas
nu våra jordar. Konstgödsel, gifter och plöjning förstör jordarnas struktur och mikroliv.
En tredjedel av världens matjordar är redan
skadade eller obrukbara samtidigt som klimatförändringar och växande befolkningar
pressar jordarna alltmer. Gränsen för vad våra
jordar orkar med är helt enkelt nådd. Men
hur tar vi då bäst hand om jorden? Förutom
att analysera miljöproblemen tar boken upp

vad vi som trädgårdsodlare kan göra:
• komposter
• jordfabriker
• bokashi
• täckodling
• gröngödsling och mycket mer!
Dessutom görs ett djupdyk i jordens uppbyggnad och allt som lever i den – svampar,
maskar, amöbor och bakterier – kort sagt,
allt om jord. Liselottes personliga betraktelser ger boken en extra dimension, inte minst
som ett viktigt inslag i miljödebatten.

För alla miljö- och hälsomedvetna
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Liselotte Roll född 1973, är journalist, krönikör och författare.
Hon har även en bakgrund som marinarkeolog och har alltid varit intresserad av natur, odling och djur. Hennes senaste böcker Höns som hobby
(Natur & Kultur, 2019) och Odla för insekter (Polaris, våren 2020) har
hyllats av såväl press som hemmaodlare.
F
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Praktiska tips
för hemmaodlare, i stan
och på landet

Titel: Jord
Författare: Liselotte Roll
Foto: Sandra Birgersdotter Ek, Liselotte Roll, Tove Roll
Kategori: Facklitteratur
Genre: Fakta		
Imprint: HarperLife

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 200
Releasemånad: Mars 2021
ISBN inbunden: 9789150963519
ISBN ljudbok: 9789177190790
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Yrsa Sigurdardóttir – UPPRÄTTELSEN

Yrsa Sigurdardóttir – UPPRÄTTELSEN

april 2021

UPPRÄTTELSEN

Ny isande kriminalroman av den
isländska succéförfattaren
En mörk, skrämmande och högaktuell kriminalroman om de sociala mediernas
mörka baksida – tredje boken om polisen Huldar och barnpsykologen Freyja.
I ett inlägg på Snapchat ber en skräckslagen
ung kvinna om förlåtelse. När hon sedan hittas
död är hennes kropp markerad med siffran två.
Polisen Huldar tar hjälp av barnpsykologen
Freyja för att förhöra den mördade tonåringens vän.
Det visar sig snart att den mördade Stella

”Islands främsta deckarförfattare.”

inte var någon ängel, men vem hatade henne
tillräckligt mycket för att mörda henne?
Snart försvinner ytterligare en tonåring, och
nya filmer läggs ut.
Yrsa Sigurdardóttir har skrivit en briljant
och skrämmande roman om sociala mediers
mörka baksida.

”Riktigt bra deckarläsning.”
GUNILLA WEDDING, SKÅNSKA DAGBLADET

Daily Express

”Med bra karaktärer visar
Sigurdardóttir varför hon är
en av Islands största crimestjärnor.”
FEMINA

”En mörk berättelse av en briljant författare.
En tät, mångfacetterad och fängslande bok
som överträffar de flesta inom thrillergenren.”
ERIK AXL SUND

Tredje boken
om barnpsykologen Freyja och
polisen Huldar
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Över 2 miljoner sålda böcker och översatt till 30 språk!

Yrsa Sigurdardóttir är född 1963 på Island. Hon debuterade 2005
och hennes böcker har hittills sålts i över 2 miljoner exemplar och översatts
till fler än 30 språk. Upprättelsen är den tredje i serien om barnpsykologen
Freya och polisen Huldar. Hennes tidigare böcker har tilldelats bland annat The
Blood Drop (Islands största deckarpris), Palle Rosencrantz-priset i Danmark
och nominerats till Glasnyckeln – och har legat på bästsäljarlistorna i bland
annat Tyskland, Danmark och Norge.

Svensk titel: Upprättelsen
Originaltitel: Aflausn
Författare: Yrsa Sigurdardóttir
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman		
Imprint: HarperCrime

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 384
Releasemånad: April 2021
ISBN inbunden: 9789150963465
ISBN e-bok: 9789150767698
ISBN ljudbok: 9789177190769
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Kate Quinn – Roskoden

ROSKODEN
Succéförfattaren Kate Quinn är tillbaka
med ännu en storslagen roman som
utspelar sig under andra världskriget

april 2021

Av
författaren
till succéromanerna Kodnamn Alice och
Jägarinnan

Mitt under brinnande krig möts tre kvinnor på en gård ute på den engelska
landsbygden för att knäcka de tyska militära koderna.
Året är 1940 och England förbereder sig för
att bekämpa nazisterna. Tre sinsemellan väldigt olika kvinnor, Osla, Mab och Beth, kallas
till den mystiska lantliga gården Bletchley Park
där Storbritanniens främsta hjärnor tränas för
att kunna knäcka de tyska militära koderna.
Men kriget, förlusterna och hemlighetsmakeriet sliter på de tre vännerna och Osla,

Mab och Beth blir till slut bittra fiender.
Efter kriget, samtidigt som kronprinsessan
Elizabeth ska gifta sig med sin Philip, förs de
tre samman igen av ett krypterat brev. En
mystisk förrädare från Bletchley Park-tiden
har dykt upp, och nu måste Osla, Mab och
Beth lägga fiendeskapet åt sidan och tillsammans knäcka en sista kod.
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Nominerad
till
Årets bok
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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. Kodnamn Alice såldes i över 1 miljon exemplar. Jägarinnan nominerades till Årets bok 2020 i Sverige.

Svensk titel: Roskoden
Originaltitel: The Rose Code
Författare: Kate Quinn
Översättning: Sabina Söderlund
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Historisk roman		
Imprint: HarperCollins

Format: Inbunden
Sidantal: Ca 600
Releasemånad: April 2021
ISBN inbunden: 9789150963489
ISBN e-bok: 9789150767711
ISBN ljudbok: 9789177190783
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Gabriella Ullberg Westin – När vi faller

NÄR VI FALLER

april 2021

Storfavorit
bland svenska
bokbloggare och
hyllad av Lotta
Olsson

Gabriella Ullberg Westin släpper
sin sjunde Hudiksvallsdeckare
Spänningsmästaren Gabriella Ullberg Westin släpper sjunde delen i Morden i
Hudiksvall-serien. När vi faller är en historia om rikedom, fattigdom och en
djup önskan om att räcka till.

Förfa

ttarfoto:

Om Morden i Hudiksvall

Barndomsvännerna Vera Bergh och Jens Frohm
har tillsammans byggt upp en framgångsrik bit
coinfabrik utanför Hudiksvall. Investerarna i
företaget ser sina pengar växa explosionsartat.
När Jens hittas död är det en chock. Allt tyder
på att han har begått självmord. Men är det
verkligen så?
Henry Svensson är ensamstående pappa,
jobbar som hantverkare och kämpar för att få
vardagen att gå ihop. Han drömmer om att
kunna ge sonen allt han vill ha, och att visa sin
exfru att han duger. En dag får han ett erbjudande som skulle ge honom de där pengarna
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han så väl behöver. Men det innebär att kliva
över en moralisk gräns han aldrig trott att
han skulle korsa.
Kriminalinspektör Johan Rokkas och krimi
naltekniker Janna Weismanns förhållande är
ännu nytt och skört. De har fattat ett gemensamt beslut att inte skaffa barn, så när Rokkas
längtan efter att bli förälder växer i takt med
att förhållandet fördjupas ställs allt på sin
spets. Kommer de kunna hålla den professionella distansen i utredningen av Jens Frohms
död, samtidigt som känslorna stormar på det
privata planet?

”Kompetent polisdeckare med välkonstruerad intrig.”

TIDIGARE BÖCKER I SERIEN:

”En av sommarens allra bästa deckare.”
Metro

Lotta Olsson, DN

”En svensk deckare som sticker ut.”
Svenska Dagbladet

”Ett prov på riktigt bra författarskap.”

300.000
sålda ex
världen över

Gefle Dagblad

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. När vi faller är hennes sjunde bok om kriminalinspektör Johan Rokka och hans kollegor vid Hudiksvallspolisen.

Titel: När vi faller
Författare: Gabriella Ullberg Westin
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman		
Imprint: HarperCrime
Format: Inbunden

Sidantal: Ca 300
Releasemånad: April 2021
ISBN inbunden: 9789150963472
ISBN e-bok: 9789150767704
ISBN ljudbok: 9789177190776
29

2021
2021?
april

eric
Eric holthaus
Holthaus ––The
jordens
Futureframtid
Earth
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Jessica FrejJessica
– Grilla
lätt som helst

Jordens framtid

Så kan vi vända klimatutvecklingen
på vårt sätt och under vår livstid

Enligt de flesta forskare och experter ser framtiden mörk ut. MeteoroÄntligen
logen och journalisten Eric Holthaus blundar inte för klimatkrisens
en hoppfull
utmaningar, men ger en optimistisk bild av våra möjligheter.
• 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?

bok om
klimatet!

I Jordens framtid presenterar Eric Holthaus, framstående
amerikansk journalist och meteorolog, en mer positiv
framtidsvision än många andra. Han menar att det går
att vända både kort- och långsiktiga klimatförändringar
under de kommande 30 åren. Som den skarpa reporter Holthaus är intervjuar han framtidsforskare, klimatexperter, biologer, ekonomer och klimataktivister. Hans
slutsats är att små, vardagliga beslut och handlingar gör
skillnad och att det fortfarande går att vända klimatutvecklingen – på vårt sätt och inom vår livstid.

100 recept
på fågel, fisk,
kött, vego och
såser

Det finns hundratals tekniker och metoder, men man behöver inte veta
ALLT om grillning för att kunna svänga ihop en schyst grillmiddag! Man
behöver bara rätt guidning och massor med goda recept som är lätt att följa.

Grilla – hur lätt som helst innehåller över 100 enkla recept för grillkvällen! Här finns allt du behöver för att
lyckas vid grillen; marinader, såser, fågel, fisk, mittemellan, grönsaker och drinkar. Dessutom bjuder Jessica på
tips och tricks på hur du skapar de härligaste grillmiddagarna.
Jessica om boken:
”Jag skriver den här boken för jag vet att det är hur lätt
som helst att grilla.
Det blir fräscha örter, syrliga citroner, heta kryddor,
maffiga svampburgare, krispiga grönsaker, fina fiskar och
smakrika grillspett.
Grillat är enligt mig roligt, supergott och opretentiöst!
Som alltid blir det med massor av smak och minimalt
med ingredienser när jag skriver recepten. Allt för att
livet ska vara så lätt och smakfullt som möjligt.”

UR BOKEN:
Imprint: HarperLife
Format: Danskt band
Sidantal: 154
Releasemånad: Mars 2021
ISBN: 9789150963632

”Det bästa med Jessica Frejs matfilosofi är att det mesta går väldigt
snabbt och enkelt – men utan att
smaken blir lidande. Någonsin.”
Elle mat och vin

Jessica Frej är tv-kocken och matskribenten som slog igenom som tittarfavorit i Sveriges mästerkock 2011. Sedan dess har hon gett ut sju kokböcker,
bland annat Hur lätt som helst (2018), medverkat regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon.
Hon driver en egen Youtube-kanal, Lättlagat med Jessica Frej, designar klänningar och är tidningen Amelias matprofil och bloggare.

mo

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.

Titel: Grilla – hur lätt som helst
Författare: Jessica Frej
Foto: Lina Eidenberg Adamo
Kategori: Facklitteratur
Genre: Kokbok

ina Eidenberg A
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"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."
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Format: Inbunden
Sidantal: Ca 260
Releasemånad: April 2021
ISBN inbunden: 9789150963526
ISBN e-bok: 9789150767728
ISBN ljudbok: 9789177190806

GRILLA – HUR
LÄTT SOM HELST

Fö

Svensk titel: Jordens framtid
Originaltitel: The Future Earth
Författare: Eric Holthaus
Översättning: Helena Tusås
Kategori: Facklitteratur
Genre: Fakta
Imprint: HarperLife
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– MARS 2021

31

2021 januari – ORIGINALPOCKET

Karin Slaughter – vittne och misstänkt

Vittne och misstänkt
Will Trents partner Faith Mitchell i ett
otäckt och personligt drama

Polisen Faith Mitchell ramlar rakt in i
ett gisslandrama med dödlig utgång –
hemma hos sin mamma. Men var är
hennes mor?
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ORIGINALPOCKET – mars 2021

Dolt i skuggorna

Will Trents mörka barndom kommer i kapp honom
När en collegestudent försvinner visar
det sig att fallet har kopplingar till Will
Trents egen mörka barndom ...
Will Trents chef Amanda Wagner förbjuder honom från att delta i utredningen. Han har svårt
att acceptera beslutet och förstår inte varför förrän han bokstavligt talat krockar med henne på
det övergivna barnhemmet där han en gång
växte upp …
Hans mörka barndom kommer i kapp honom.
Vi kastas tillbaka 40 år i tiden då Will Trent föds,
och Amanda tar sig an sitt första brutala mord.
Den utredningen, som färgade Amanda som polis, bliråterigen aktuellt. Och de två utredarna
tvingas båda möta demoner från sina förflutna
för att förhindra en ännu värre katastrof.

Allt polisen Faith Mitchell lärt sig som polis försvinner i sekunden då hon kliver in i sin mammas
hus med draget vapen. En man ligger död i tvätt
stugan. I sovrummet upptäcker hon en gisslan
situation.Vad hon inte hittar är sin mamma …
För att finna henne behöver hon sin partner
Will Trents hjälp. Och även Sara Lintons.
Men Faith Mitchell är inte längre bara polis.
Hon är vittne också. Och misstänkt.
Svensk titel: Vittne och misstänkt
Originaltitel: Fallen
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Format: Originalpocket
Sidantal: Ca 500
Releasemånad: Januari 2021
ISBN inbunden: 9789150963533
ISBN e-bok: 9789150767735
ISBN ljudbok: 9789177190813

Karin Slaughter – dolt i sk uggorna

Två
Will Trentdeckare – direkt
i pocket!

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.

Svensk titel: Dolt i skuggorna
Originaltitel: Criminal
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman		
Imprint: HarperCrime
Format: Originalpocket
Sidantal: Ca 550
Releasemånad: Mars 2021
ISBN inbunden: 9789150963588
ISBN e-bok: 9789150767742
ISBN ljudbok: 9789177190820

”En av de riktigt stora, där man alltid
kan lita på att intrigen hänger ihop och
tempot är högt.”
Lotta Olsson, DN

”Jag skulle följa henne vart som helst.”
Gillian Flynn

”Will Trent i Karin Slaughters böcker är en hjälte att ta till sitt hjärta.
Han har dyslexi, är lite blyg när det kommer till romantik och har ett
rättspatos som kan försätta berg. Fastnade för första boken och kunde
inte sluta förrän jag läst hela serien.”
Anna Jansson
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Karin Slaughter – BACKLIST

Hela Will Trent-serien, nu på svenska!
1.Triptyk Kriminalassistenten Michael Ormewood tar sig an fallet med en bestialiskt stympad ung

kvinna. Specialagent Will Trent kopplas in för att hjälpa Atlantapolisen, en man som Michael Ormewood
instinktivt ogillar. När ett offer hittas i Michaels egen trädgård når hans olustkänslor sin kulmen. Är det en
tillfällighet, eller ett hot riktat mot just honom?			
Utkom: Februari 2018
2. Fraktur I en av patriciervillorna vid Ansley Park i Atlanta hittas en tonårsflicka brutalt mördad i sitt rum.

Hennes mamma står chockad intill och har precis tagit livet av mördaren. Will Trent inser att polisen missat
något, i blodspåren, i den tekniska bevisningen och i moderns ögon …
Utkom: Februari 2019
3. I mörker gömd På Atlantas största sjukhus tar Sara Linton emot en medvetslös och uppenbarligen
torterad kvinna. Will Trent kastar sig in i utredningen och hittar snart en fruktansvärd, mörk plats där han förstår att kvinnan hållits fången. Snart försvinner ännu en kvinna …
Utkom: Februari 2020
4. Oskyldig En kvinna hittas mördad i Lake Grants iskalla vatten. Sara Linton dras direkt in i fallet, den huvudmisstänkte vill nämligen bara prata med just henne. Men när hon kommer dit ligger han död i sin cell. På
väggen har någon skrivit: ”OSKYLDIG”.
Utkommer: November 2020, direkt i pocket

5. Vittne och misstänkt När polisen Faith Mitchell inte får tag på sin mamma åker hon
dit, och ser att ytterdörren är öppen. Det är blodspår vid handtaget. Hon kliver in med draget vapen
och hittar en död man i tvättstugan. I sovrummet pågår ett gisslandrama. Men hennes mamma är
inte där …
Utkommer: Januari 2021, direkt i pocket
6. Dolt i skuggorna När en collegestudent försvinner förbjuder Will Trents chef Amanda
Wagner honom att delta i utredningen. Han förstår inte varför förrän han bokstavligen krockar med
henne på det övergivna barnhemmet där han en gång växte upp … Vi kastas tillbaka 40 år i tiden då Will
Trent föds, och Amanda tar sig an sitt första brutala mord.
Utkommer: Mars 2021, direkt i pocket
7. Okänt hot Will Trent jobbar under täckmantel som våldsam exfånge i Macon, Georgia. Han
blir snart kontaktad av en knarklangare. Sara Linton hamnar också i Macon på grund av en polisskjutning där hennes styvson Jared har blivit nedskjuten i sitt hem. Det visar sig att det handlar om samma
fall, och snart är de båda två i fara …
Utkommer: Maj 2021, direkt i pocket
8. De fångade En före detta polis med tvivelaktigt rykte hittas mördad. Sara Linton inser att den
stora mängden blod inte kommer från kroppen – det finns ytterligare ett offer: en kvinna. Men hon är
försvunnen, och kommer att dö om hon inte hittas snart.
Utkom: Oktober 2016
9. Den sista änkan En smittskyddsforskare blir kidnappad av okända män på en parkering. En
månad senare utsätts Atlantas livligaste kvarter där ett universitet, två sjukhus, FBI:s högkvarter och
smittskyddscentret ligger för ett bombattentat. Sara Linton och Will Trent hamnar mitt i en konspiration
som hotar tusentals oskyldiga människors liv.
Utkom: September 2019
10. Den tysta kvinnan En ung kvinna blir brutalt misshandlad och lämnad att dö. Av en
slump möter Will Trent en intern i ett fängelse som säger sig känna igen mördarens tillvägagångssätt.
Överfallet är identiskt med det han själv dömdes för åtta år tidigare. Han har hela tiden hävdat att
han är oskyldig och nu går mördaren fortfarande fri …
Ukommer: Oktober 2020
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pocket – oktober
POCKET2020
– 2021
”Varning för sträckläsning, en av de bästa böcker
jag läst i den här genren.”
BOKPRATAREN

Vad händer med oss när samhället drabbas av ett dödligt virus? Det här
är Gabriella Ullberg Westin sjätte bok i den populära serien om Morden i
Hudiksvall och kriminalinspektör Johan Rokka.
Titel: Ett enda andetag
Författare: Gabriella Ullberg Westin
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman

Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Januari
Sidantal: 304
ISBN: 9789150963540

”Spänningen byggs upp snabbt och håller i sig
genom hela boken.”
ANNE PIHLO, BORÅS TIDNING

Världens genom tiderna bästa deckarförfattare Peter James är tillbaka! I den
fjortonde fristående boken försvinner en tonårspojke. Spåren leder kriminalintendent Roy Grace till den undre världen, där inga regler längre gäller
och inget är som det verkar …
Svensk titel: Han dör om du inte
Originaltitel: Dead if You Don’t
Författare: Peter James
Översättning: Reine Mårtensson
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Januari
Sidantal: 448
ISBN: 9789150963557

”Eli Åhman Owetz berättar fint om ett avfolkat samhälle
i Sverige i dag. Det är klart att det finns en kärlekshistoria
också, men den största kärleken är till svensk glesbygd.”
Lotta Olsson, DN

Renoveringsuppdraget låter som ett drömprojekt – tills Susanne lär känna
de nya grannarna vars hus måste rivas … En gripande relationsroman av Eli
Åhman Owetz, författare till Årets bok- och Storytel Awards-nominerade
Brevvännerna, älskad och hyllad av både läsare, bokbloggare och kritiker!
Titel: Renoveringsobjekten
Författare: Eli Åhman Owetz
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman

Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Februari 2021
Sidantal: 288
ISBN: 9789150963564
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”Inger Frimansson är den psykologiska thrillerns
drottning i Sverige.”

”Slaughters roman är både en bladvändare och en
protest mot hur ofta sexuellt våld förbises.”

SVENSKA DAGBLADET

THE SUNDAY TIMES

Den blinda tonårsflickan Christa är olycklig och försöker stå ut med livet efter
sin pappas död. En dag försvinner hon spårlöst från lägenheten och kvar finns
bara ett brev. Christa behöver hjälp. Och det fort. Fågelbarnet är den fristående
fortsättningen på Inger Frimanssons prisbelönta böcker om Justine Dalvik.
Titel: Fågelbarnet
Författare: Inger Frimansson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman

Imprint: HarperCollins
Utgivningsmånad: Februari 2021
Sidantal: 400
ISBN: 9789150963571

En ung kvinna blir brutalt misshandlad och lämnad att dö. Vid ett besök på
ett fängelse berättar en fånge att överfallet är identiskt med det han själv
dömdes för åtta år tidigare. Will Trent inser att han måste lösa de gamla fallen
för att hitta mördaren, fast fallen kryper allt närmare hans eget privatliv …
Svensk titel: Den tysta kvinnan
Originaltitel: The Silent Wife
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2021
Sidantal: 592
ISBN: 9789150963618

”Intrigen är bra, med utrymme för polisen Huldars och
barnpsykologen Freyjas trovärdigt röriga privatliv.”

”Det här är en skrämmande aktuell och viktig
berättelse i högt tempo.”

Lotta Olsson, DN

BOKLYSTEN

I en tidskapsel med brev som skrevs av en skolklass för tio år sedan hittar man
initialerna på sex personer som kommer att mista livet. När först två stympade händer, och därpå döda kroppar, dyker upp står det klart att brevet inte
är något oskyldigt påhitt. Islands främsta deckardrottning Yrsa Sigurdardóttir
har skrivit ännu en hyllad roman.
Svensk titel: Straffet
Originaltitel: Sogid
Författare: Yrsa Sigurdardóttir
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Kriminalroman
Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: Mars 2021
Sidantal: 384
ISBN: 9789150963595

Runt om i Stockholm finns det mängder av lägenhetsbordeller som drivs
av kriminella ligor. En stor del av de prostituerade är från Rumänien. I skuggan av sektor 5 är en verklighetsnära och ruskig historia där vi åter får följa
poliserna Markus Lundström och Natalia Volotkova när de är på jakt efter
männen som köper och säljer kvinnor.
Titel: I skuggan av sektor 5
Författare: Simon Häggström
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman

Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2021
Sidantal: 384
ISBN: 9789150963625

”Och lycklig den som inte upptäckt Emelie Schepp
förut …”
GÖTEBORGS-POSTEN

En tidig aprilmorgon sprids en film på en ung man på Youtube. Han är misshandlad och har en sprängladdning fastsatt på kroppen. Nio liv är läsarfavoriten Emelie Schepps sjätte bok om den fascinerande åklagaren Jana Berzelius,
och den här gången kommer fallet riktigt nära henne själv …
Titel: Nio liv
Författare: Emelie Schepp
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Kriminalroman
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Imprint: HarperCrime
Utgivningsmånad: April 2021
Sidantal: 368
ISBN: 9789150963601
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6 frågor till Liselotte Roll
som skrivit boken Jord
och skogsbruk. Och med en världsbefolkning
som växer och allt större klimatförändringar
”De flesta av oss trampar runt på jord hela har vi inte råd att förlora en enda jord.”
livet utan att egentligen veta vad det är, ändå
är jorden den som ger oss nästan all vår mat, 4. Vi håller alltså på att utarma vår jord,
vårt syre och dessutom filtrerar vårt vatten. hur illa är det?
Vi behöver helt enkelt hålla den frisk. Det här ”Det är tyvärr mycket illa. På många områden
är en bok om vad jord är, men också en bok står vi inför ekologisk katastrof. Därför är det
om hur vi kan sköta jorden på ett hållbart så viktigt att förstå hur jorden fungerar och
sätt. Jag har tidigare skrivit böcker om större vad vi kan göra för att rädda den.”
djur, odling och insekter och kände att jag nu
ville komma ner till botten och mylla ner mig 5. Vad kan vi vanliga personer göra för
i det som är alltings början – och alltings slut.” att hjälpa till att ta hand om jorden?
”När vi skördar något från jorden, en morot till exempel, försvinner näringsämnen, de
2. Hur väcktes ditt intresse för jord?
”Jag har alltid varit intresserad av natur, odling måste vi då ge tillbaka. Det är lite som en
och djur, trots att jag växte upp i en familj relation, vi kan inte bara ta och ta, för då hålsom till största del undvek den. Min mamma ler det inte i längden. I det här fallet handlar
svimmade när hon såg en gråsparv på bal- det om mycket om att ge näring och bidra
kongen. Ändå var det något med naturen till mångfalden. Det finns många fina metosom verkligen drog. När jag skrev en bok om der att göra det på, till exempel gröngödsling,
insekter och insåg att de kan vara utrotade täckodling, mellangrödor och bokashi. Alla
inom detta århundrande, delvis på grund av är ekologiska metoder som bygger upp jorgifter, plogning och monokulturer, väcktes ett den så att vi får bättre skördar med högre
behov att ta mig ännu djupare ner i myllan. näringsinnehåll. Och självklart ingår inte gifter
Hur påverkas jorden och mikrolivet? Hur kan och konstgödsel i denna typ av odling.”
man i sin egen trädgård förbättra både jorden
6. Hur ser det ut hemma i din trädgård?
och växtligheten så att mångfalden ökar?”
”I vår lilla trädgård har jag satsat på många
olika blommor för insekternas skull. Sedan jag
3. Vem tycker du ska läsa din bok?
”Alla som äter, andas och dricker, miljövänliga började med det har jag aldrig haft problem
odlare, miljöintresserade, alla som vill förstå med skadeinsekter eftersom rovinsekterna
mer. Vi behöver friska jordar för att överleva, gynnas, och det har även blivit ett väldigt surr
och det gäller inte bara vår mat, jorden håller på bin, humlor och andra nyttiga småkryp.
även stora mängder kol, mer än alla växter Men jag har även tillgång till en större gård
på ytan tillsammans. Försvinner de friska jor- där vi också har våra höns, där täckodlar jag
darna frigörs koldioxid i atmosfären och upp- och satsar på grönsaker som hamnar i köket.
värmningen påskyndas. Jord har funnits i 450 Genom att ta tillvara på smådjuren har jag
miljoner år som en självklar del av vår exis- fått en trädgård som sköter sig mer eller mintens, men nu försvinner matjordarna i rasan- dre av sig självt, dessutom är det fantastiskt
de takt, en tredjedel av världens odlingsbara att se hur minsta kryp har en mening, att de
jordar är redan skadade, de har urlakats och ingår som viktiga pusselbitar inte bara i sin
eroderat på grund av felaktigt storjordbruk egen värld – utan i vår.”
1. Hur kommer det sig att du ville
skriva en bok om jord?
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