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200 years of publishing
1817 – J. & J. Harper Tryckeri grundas
1819 – C
 halmers & Collins Bokhandel och
Tryckeri öppnar och trycker sin
första bok
1839 – Collins får licens att publicera
King James version av Bibeln
1924 – Agatha Christie kontrakteras
till 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, bland annat 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 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.

INNEHÅLL

Den största hemligheten, en magisk
bokhandel och feelgood med djup –
välkommen till HarperCollins sommar
2021!
Årets sommarlista bjuder på en härlig mix av böcker för lata dagar
och jag vill börja med att välkomna den bästsäljande författaren Sara
H. Olsson till förlaget. Med boken Fiendevän inleder hon en historisk
romansvit. En dramatisk berättelse som utspelar sig under andra
världskriget.
Eli Åhman Owetz är tillbaka med den både underhållande och tankeväckande boken En bättre människa. Vad händer när alla önskningar
går i uppfyllelse men det ändå inte blir som man tänkt sig?
Vi förstärker sommarkänslan med mer feelgoodläsning. Sarah
Morgans Familj för nybörjare är en bok fylld av värme, kärlek och längtan efter att tillhöra en familj. Men hur ser en riktig familj ut egentligen?
Kultförfattaren Rhonda Byrne guidar läsaren genom tusenårig andlig
visdom och visar på vägar som leder mot lycka. Den största hemligheten
är den efterlängtade uppföljaren till världssuccén Hemligheten.
För de flesta är Tina Turner en legendarisk sångerska, få vet att hon
sedan femtio år praktiserar buddism. Lyckan inom dig är en personlig
berättelse om hur man når sina drömmar och lever ett liv utan stress.
Missa inte intervjun med Tina Turner på sidan 34!
Författaren till Cirkusflickan, Pam Jenoff, är tillbaka med en storslagen
historisk roman. Kvinnan med stjärnan utspelar sig mitt under brinnande krig och bygger på verkliga händelser.
För de yngre läsarna är Anna James serie om den magiska bokhandeln tillbaka. I Tilly och de förlorade sagorna har någon tagit över
bokvandrarnas hemliga bibliotek. Tilly upptäcker att karaktärer försvunnit och att sagor blandats ihop. Kan hon lista ut vem som orsakat
kaoset så att alla sagor får behålla sina lyckliga slut? En perfekt bok att
läsa högt tillsammans.
I augusti kommer två efterlängtade böcker ut i mjukband. Maria
Borelius Bliss med de viktigaste antiinflammatoriska nycklarna och
Ulrica Norbergs Återhämtning som handlar om aktiv vila med hjälp av
restorative yoga.
Låt mig till sist presentera vår nya förlagschef! Anna-Lena Hernvall
började visserligen redan i januari men jag passar på att hälsa henne
välkommen även här.
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EN BÄTTRE MÄNNISKA
Ny feelgoodroman av författaren till
kritikerrosade Brevvännerna och
Renoveringsobjekten

ELI ÅHMAN OWETZ

Eli Åhman Owetz är tillbaka med en underhållande och
tankeväckande roman om människorna i Söderberga.

En bättre människa

Kicki lever ett bekymmersfritt liv i lilla Söderberga i Roslagen, dit hon flyttade för några
år sedan och tog över en frisersalong. Inför
sin femtioårsdag är hon ganska nöjd med
tillvaron som den blivit: barnfri och utan förpliktelser mot andra. För Kicki träffar gärna
och många män, men hon tänker aldrig ge
upp sitt singelliv. När hennes mamma tycker
att hon lever ett egoistiskt liv känner hon sig
orättvist påhoppad.

Men när femtioårskalaset närmar sig gör
en omvälvande händelse att Kicki tvekar. Är
hon verkligen en bra människa? I inbjudan
till festen skriver hon därför: Jag önskar mig
bara två saker i present. 1) Ett gott italienskt
rödvin. 2) Ett vackert kort med tips på hur
jag kan göra världen bättre.
Fast ibland blir det inte alls som man har
tänkt sig när alla ens önskningar går i uppfyllelse.

MAJ 2021

Feelgood
med djup –
om riktiga
människor

EN ROMAN

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

Jag önskade mig bara
två saker när jag fyllde år:
Ett gott italienskt rödvin.
Ett tips på hur jag kunde
göra världen bättre.

LEENA VALTONEN, BONNIERS BOKKLUBB OM BREVVÄNNERNA
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”Eli Åhman Owetz berättar fint om ett avfolkat samhälle i Sverige i dag,
där svensk industrihistoria nu riskerar att undanröjas av modernitetens
krav. Det är klart att det finns en kärlekshistoria också, men den största
kärleken är till svensk glesbygd.”
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Författaren lanseras i hela Norden av
HarperCollins 2021
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ELI ÅHMAN OWETZ är författare och journalist. Hennes böcker ut-

spelar sig i Roslagen, där Eli numera bor på gården där hon växte upp.
Hon debuterade 2013 med Anna-Lisas antik och har sedan dess skrivit
flera romaner som bland annat nominerats till Storytel Awards. Hyllade
Brevvännerna kom 2018, och för den vann hon andra pris i Årets bok.
Uppföljaren Renoveringsobjekten, 2019, fick ett lika varmt mottagande.
En bättre människa är en ny fristående roman i samma miljö.

Titel: En bättre människa
Författare: Eli Åhman Owetz
Formgivare: Charlotta Paulson
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman

Sidantal: Ca 300
Releasemånad: Maj 2021
ISBN inbunden: 9789150964875
ISBN e-bok: 9789150768619
ISBN ljudbok: 9789177190844
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SORGEN LYCKAN LIVET
Bländande skarp roman av hyllade
stjärnskottet Meg Mason

Smart
och mörkt
humoristisk

Sorgen lyckan livet är en berättelse om livet, kärleken och äktenskapet, om
att förändras och börja om från början. En gripande roman skriven med
ömhet, raseri, humor och stor insikt.
Martha vet att något är fel med henne, men
hon vet inte vad. Hennes man Patrick är
övertygad om att allt är bra. Alla människor
har sina konstigheter, säger han. Knepet är
att inte stanna upp, att bara fortsätta leva.
Innan de gifte sig – för åtta år sedan – sa
Martha att hon inte ville ha barn. Han sa att
det var okej. Han hade ju älskat henne sedan
han var fjorton och allt han ville var att göra

henne lycklig. Även om han inte har lyckats
med det.
När Martha äntligen får veta vad som är
fel spelar inget längre någon roll. Det är för
sent att få det enda hon någonsin önskat sig.
Men kanske är det inte så enkelt. Kanske kan
man sluta älska en person – och sedan börja
om från början igen?

OM SORGEN LYCKAN LIVET

”Det här är en kärleksberättelse,
men en verklig sådan … lika förkrossande, vass och smart som
Fleabag.”
BOOKS + PUBLISHING
”En triumf. En brutal, dråplig och
medkännande triumf.”
ALLISON BELL, FÖRFATTARE

”En bok du kommer att vilja sluka
i ett enda andetag … en vuxen
coming-of-age-berättelse, skriven med stor kraft och en känsla
av andlöshet. Att läsa den känns
som att dela förtroligheter med
en nära vän … Vass, vågad och
underhållande från första till sista
sidan.”
SATURDAY PAPER
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MEG MASON är skribent och författare och skriver bland annat för
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Vogue, Elle och Marie Claire. Hon har även medverkat i tidningar som
Financial Times, Sunday Times, Sunday Telegraph och Sydney Morning
Herald. Mason debuterade 2012 med Say it again in a nice voice, en
memoarbok om moderskap, och utkom 2017 med sin debutroman,
You be mother. Hon bor i Sydney med sin man och två döttrar.

Svensk titel: Sorgen lyckan livet
Originaltitel: Sorrow and bliss
Författare: Meg Mason
Översättning: Camilla Jacobsson
Omslagsanpassning: Lisa Krebs
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Sidantal: Ca 350
Releasemånad: Maj 2021
ISBN inbunden: 9789150964882
ISBN e-bok: 9789150768626
ISBN ljudbok: 9789177190851
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FUNNEN DÖD

Kritikerrosad och prisbelönt dansk
deckare – nu på svenska!
Årets bästa
kriminalroman
i Danmark
2020

Gretelise Holm, en av Danmarks absolut största deckarförfattare, är tillbaka
med en family noir-deckare. Funnen död vann Årets deckare i hemlandet förra
året och nominerades även till Glasnyckeln 2020. Nu kommer den på svenska.
Antropologen Ellinor Green hittas död i sitt
hem utanför Köpenhamn. Vem önskade livet
ur henne? Hennes man, förläggaren, som sedan en tid är otrogen med en ung konstnär?
Dottern, som har sagt upp kontakten efter
att mamman kritiserat hennes barnuppfostran? Sonen, som nyskild och deprimerad
ägnar sig åt att skriva hatiska inlägg i sociala

medier under fejkat namn? Eller var det någon på jobbet, som Ellinor just blivit uppsagd
från? Undan för undan faller bitarna på plats.
Ända fram till det överraskande slutet.
Den hyllade deckaren Funnen död är lika
mycket en skarpögd samhällsskildring och
beroendeframkallande family noir.

OM FUNNEN DÖD

”Gretelise Holm är tillbaka i krimgenren med besked! ❤❤❤❤❤”
POLITIKEN
”En överväldigande roman och deckare.”
DECKARLOGG
”Läsvärd deckare som tilltalar både hjärnan och hjärtat.”

el Buchwald
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JYLLANDS-POSTEN
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GRETELISE HOLM är född i Danmark 1946 och har mottagit en

rad priser för sitt arbete som journalist. Idag jobbar hon som rektor
på danska journalisthögskolan. Förutom den internationellt rosade
kriminalserien om Karin Sommer har hon skrivit allt från debattböcker
till ungdomsromaner.

Svensk titel: Funnen död
Originaltitel: Dødfunden
Författare: Gretelise Holm
Översättning: Helena Stedman
Formgivare: Nina Leino
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Deckare		
Sidantal: Ca 250
Releasemånad: Juni 2021
ISBN Inbunden: 9789150964899
ISBN e-bok: 9789150768633
ISBN ljudbok: 9789177190868
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FAMILJ FÖR NYBÖRJARE

JUNI 2021

För alla
som älskar Jenny
Colgan, Lucy Dillon,
Natalie Cox och
Lucinda Riley

Feelgoodfavoriten som sålt över
18 miljoner böcker!
Sarah Morgan är tillbaka med en varm roman om livet, kärleken och
längtan efter att få tillhöra en familj på riktigt.

OM VINTERBRÖLLOP

Floristen Flora lever för sina blommor och
drömmer om en stor varm familj att dela
livet med. Hon växte upp utan föräldrar och
har alltid känt sig lite ensam. Men så träffar
hon Jack och med honom får hon en stor
familj på köpet – drömmen har äntligen gått
i uppfyllelse!
Jacks tonårsdotter Izzy saknar och sörjer
sin mamma som gick bort för ett år sedan.
Izzy har tagit hand om både pappan och

”Romantik, intriger och feelgood
när det är som bäst.”

”Du kommer att både gråta och
skratta. Oförglömlig läsning!”

EBBAS BOKTIPS

ROMANCE REVIEWS TODAY

Värme,
kärlek och riktig
sommarkänsla
– hängmatteläsning när den är
som bäst!

”Gripande, fängslande
och upplyftande. ”
SUSAN MALLERY
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SARAH MORGAN har en lång rad älskade romaner bakom sig
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syskonen sedan den ödesdigra dagen, och
enligt henne finns det absolut inte plats för
någon annan i deras liv. Men så bjuder Jack
med sin nya flickvän på deras sommarsemester …
Det blir tre turbulenta veckor som de sent
ska glömma – och när sommaren går över
i höst har både Flora och Izzy insett att en
riktig familj faktiskt kan se ut på många olika
sätt.

och hennes böcker har sålt i mer än 18 miljoner exemplar världen
över. Hon bor med sin familj utanför London.

Svensk titel: Familj för nybörjare
Originaltitel: Family for beginners
Författare: Sarah Morgan
Översättning: Helena Tusås
Formgivare: Anna Henriksson/Pixelpiraya
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman		
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Juni 2021
ISBN inbunden: 9789150964905
ISBN e-bok: 9789150768640
ISBN ljudbok: 9789177190875
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DEN STÖRSTA HEMLIGHETEN
Äntligen kommer den efterlängtade
uppföljaren till världssuccén Hemligheten!

Ta steget från det
materiella till det
andliga

Kultförfattaren Rhonda Byrne guidar dig genom tusenårig andlig
visdom – och visar på vägar som leder mot lycka.
Den älskade bästsäljande författaren Rhonda
Byrne blev ett internationellt fenomen när
hon gav ut The secret 2006 (på svenska 2007).
Boken fick miljontals läsare att förstå de outnyttjade krafterna som finns inom oss. Sedan
dess har Rhonda Byrne fortsatt sitt andliga sökande och efter fjorton år har hon nu samlat
sina erfarenheter i en ny bok.
Den största hemligheten tar med läsaren på
en resa bortom det materiella och in i den

andliga världen – full av möjligheter. Boken
innehåller lättillgängliga metoder som du kan
tillämpa direkt, och även djupare insikter som
kan hjälpa dig att mildra din rädsla och osäkerhet, ångest och smärta.
Den innehåller också generöst med visdomsord från andliga ledare från hela världen,
förr och nu, och erbjuder en väg mot ett liv i
djup glädje.

Byrnes böcker är en internationell succé – tillgängliga på
mer än 50 språk, med över 34 miljoner sålda ex.

För läsare av
Eckhart Tolle
och Gabrielle
Bernstein

Ny film: The secret: Dare to Dream, 2020. Drama med bland
andra Katie Holmes och Josh Lucas, baserat på boken.

RHONDA BYRNE (f. 1951) är tv-producent och författare.
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Hon är född i Australien men bor numera i Kalifornien. År
2006 kom hennes dokumentärfilm The secret som tog världen med storm. Samma år släpptes boken Hemligheten, som
översatts till över 50 språk och blivit en av århundradets bäst
säljande böcker. Hennes andra bästsäljande titlar inkluderar
Kraften (2011), Magin (2012) och Hjälten (2014).

Svensk titel: Den största hemligheten
Originaltitel: The greatest secret
Författare: Rhonda Byrne
Översättning: Fredrika Spindler
Omslagsanpassning: Jenny Liljegren
Kategori: Facklitteratur

Genre: Hälsa		
Sidantal: Ca 200
Releasemånad: Juni 2021
ISBN inbunden: 9789150964967
ISBN e-bok: 9789150768701
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DEN MAGISKA BOKHANDELN:

JUNI 2021

Perfekt att
läsa högt tillsammans

TILLY OCH DE FÖRLORADE SAGORNA
Nya spännande äventyr i böckernas
förtrollade värld
Serien Den magiska bokhandeln har tagit alla med storm. Nu kommer
äntligen den andra delen på svenska!
Tilly Blad är bokvandrare. Hon kan resa in
i böcker och prata med karaktärerna hon
möter där – precis som alla andra i hennes familj. I första boken använde hon sina
nyfunna förmågor för att lösa mysteriet med
sin försvunna mamma. Slutet gott, allting
gott. Men nu sätts hon på prov igen …
Bokvandrarnas hemliga bibliotek, Underbiblioteket, har tagits över av en grupp som
vill hindra människor från att bokvandra.
Samtidigt läcker det magi från sagornas

värld, vilket orsakar fullkomlig kalabalik. För
att hitta en lösning reser Tilly och hennes
vän Oscar till Paris för att besöka det franska
Underbiblioteket och leta efter en alldeles
särskild sagobok.
De upptäcker att bokkaraktärer har försvunnit, sagor blandats ihop och att mystiska
hål i intrigerna dyker upp utan förvarning.
Kan Tilly lista ut vad – eller vem – som
orsakar kaoset, så att alla sagor får behålla
sina lyckliga slut?

OM TILLY OCH BOKVANDRARNA
”Det här är bland de mysigaste böcker jag har läst! (...) Jag kanske har vikt hundöron
på varannan sida i den här boken, för det finns så mycket härligt och magiskt om det
magiska med böcker som jag vill gå tillbaka till. (...) Funkar jättebra som högläsning
för yngre barn, men funkar lika bra för äldre ungdomar och vuxna. Härlig bok att
läsa tillsammans. Och läsa om och om igen!”
PAULA HÖGSTRÖM, BIBLIOTEKARIE I P4 EXTRA

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

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.
14

Svensk titel: Tilly och de förlorade sagorna
Originaltitel: Tilly and the lost fairy tales
Serie: Den magiska bokhandeln, del 2
Författare: Anna James
Översättning: Helena Dahlgren
Illustrationer: Paola Escobar

Kategori: Barnböcker
Genre: Fiktion, barn 9–12		
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Juni 2021
ISBN inbunden: 9789150965308
ISBN ljudbok: 9789177190950

15

2021 JULI

JAN-ERIK FJELL – LEKEN

JAN-ERIK FJELL – LEKEN

JULI 2021

LEKEN
Sjätte boken av norska krimfenomenet
Jan-Erik Fjell
Anton Brekke är tillbaka för att lösa ännu ett mord i Fredriksstad.
Mordet visar sig ha kopplingar till ett fall i Texas 2006 – och nu är det
upp till Brekke och hans kollega Torp att hitta dem.
Texas, 2006: I elva år har den dödsdömde
fången Nathan Sudlow tigit. Bara några timmar före sin avrättning berättar han för första
gången sin historia för fader Tom Sullivan.
Fredriksstad, nutid: En ung kvinna hittas
mördad och alla spår pekar mot Stig Hellum,
en ökänd mördare som rymde från fängelset
två år tidigare.

Nominerad till
Rivertonpriset i
Norge 2019

Kriminalkommissarie Anton Brekke får
mordet på den unga kvinnan på sitt bord och
konfronteras omedelbart med ren och skär
ondska. Allt eftersom nya uppgifter kommer
fram ställer han sig även frågan: Vad är sambandet mellan den förrymde Stig Hellum och
dödsdömde Nathan Sudlow?
Leken är sjätte fristående boken om den
självsäkre och oförskämde kriminalkommissarien Anton Brekke.

”En stark plot, trovärdiga karaktärer, snygga temposkiftningar och
isande spänning i en perfekt mix.”
BJØRNEBOK OM LEKEN

Isande
spänning och
snygga temposkiftningar

”Fjell briljerar!”
TVEDESTRANDSPOSTEN OM LEKEN

”Han väver snyggt ihop parallella historier utan att tappa tråden.”
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TRELLEBORGS ALLEHANDA OM LYCKSÖKAREN
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JAN-ERIK FJELL utkom med sin första kriminalroman Angivaren

2010. Den blev en enorm succé, hyllades av såväl kritiker som läsare
och belönades med norska Bokhandlarpriset. Efter det har Fjell fått flera
utmärkelser och rättigheterna har sålts till 13 länder. 2019 nominerades
han till Rivertonpriset i Norge.

Svensk titel: Leken
Originaltitel: Gjemsel
Författare: Jan-Erik Fjell
Översättning: Sandra Rath
Formgivare: Lisa Krebs
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Deckare
Sidantal: Ca 450
Releasemånad: Juli 2021
ISBN inbunden: 9789150964912
ISBN e-bok: 9789150768657
ISBN ljudbok: 9789177190882
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KVINNAN MED STJÄRNAN

JULI 2021

Andra
världskriget
ur kvinnors
perspektiv

Storslagen historisk roman av succéförfattaren till Cirkusflickan och
Paris försvunna döttrar
Vänskap, familjeband och kärlek mot alla odds – mitt under brinnande krig. Pam Jenoffs nya roman utspelar sig under andra världskriget
och bygger på berättelser ur verkligheten.
1942. När Krakóws getto jämnas med
marken av nazisterna söker artonåriga Sadie
Gault och hennes gravida mamma skydd i
kloakerna under stadens gator. Där gömmer
de sig till den dag Sadie kikar upp genom ett
brunnshål – och hennes blick fastnar på en
ung kvinna som köper blommor.
Ella Stepanek kommer från en förmögen
familj och lever ett stillsamt liv tillsammans
med sin styvmor. Hennes fästman har kallats
ut i kriget och Ella vandrar nu rastlöst runt
på Krakóws gator. När hon en dag passerar torget ser hon något röra sig under ett

brunnsgaller. Hon böjer sig ner och gör en
upptäckt som kommer att förändra hennes
liv.
Ella hjälper Sadie och de blir vänner. Men
i takt med att kriget trappas upp går deras
livsöden isär och den starka vänskapen sätts
på prov.
Kvinnan med stjärnan är inspirerad av
sanna berättelser och är ett drabbande vittnesmål om hur långt vi är beredda att gå för
vänskap och familj, och den enorma styrkan i
människans vilja att överleva, mot alla odds.

OM PARIS FÖRSVUNNA DÖTTRAR

”Sammantaget är det här en
mänsklig historia, insiktsfullt
skriven och med ett tydligt driv.”
ANETTE LARSSON, BTJ-HÄFTET NR 22, 2019

”Pam Jenoff skriver fängslande och
spännande, jag vill bara läsa en sida
till, och en sida till. Det var svårt att
släppa boken. En bok jag hoppas blir
nominerad till Årets bok nästa år!”
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PAM JENOFF är författare och jurist bosatt i Philadelphia. Hon har
tidigare arbetat med säkerhetsfrågor på Pentagon och som diplomat
i Kraków. Det var åren i Europa som väckte hennes intresse för andra
världskriget och hon har bland annat fördjupat sig i judisk historia.
Hennes tidigare romaner Cirkusflickan och Paris försvunna döttrar
klättrade direkt upp på New York Times bästsäljarlista.

Svensk titel: Kvinnan med stjärnan
Originaltitel: The woman with the blue star
Författare: Pam Jenoff
Översättning: Helena Tusås
Formgivare: Anna Henriksson/Pixelpiraya
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Roman
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Juli 2021
ISBN inbunden: 9789150964929
ISBN e-bok: 9789150768664
ISBN ljudbok: 9789177190899
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MHAIRI M C FARLANE – SANNINGEN KOMMER OM NATTEN

MHAIRI M C FARLANE – SANNINGEN KOMMER OM NATTEN

SANNINGEN KOMMER
OM NATTEN

AUGUSTI 2021

Älskas av
bloggare, kritiker
och författare

Brittiska feelgoodfavoriten är tillbaka
med en ny charmig roman
Två bästa vänner. En förlorad chans. En kväll som förändrar allt.
Mhairi McFarlanes nya roman är en varm och humoristisk berättelse om
kärlek, vänskap och hemligheter.
Eve, Justin, Susie och Ed har varit vänner
sedan de var arton. Nu är de i trettioårsåldern och står varandra fortfarande lika
nära – torsdagkvällarnas pubquiz är fortfarande lika heligt och Eve är fortfarande
hemligt förälskad i Ed.
Kanske borde hon ha gått vidare vid det
här laget, men hon kan inte sluta tänka på
det som kunde ha varit om det blivit de två.
Och hon vet att Ed också undrar det ibland.

”Det här är romance av bästa
sort, som blandar djupt allvar
och skarpa iakttagelser av små
samtidsfenomen.”
LOTTA OLSSON, DN OM
VI KUNDE LIKA GÄRNA ALDRIG
NÅNSIN MÖTTS

En kväll förändras deras liv för alltid. Eve
inser att hon inte känner sina vänner så
väl som hon trodde – och att hon inte
är den enda som har hemligheter.
Sanningen kommer om natten är en
ny feelgoodroman av hyllade författaren Mhairi McFarlane – en underbar
berättelse om kärlek, vänskap och
hemligheter.

”Jag älskade den! Så rolig och varm.”
MARIAN KEYES OM DET ÄR INTE JAG,
DET ÄR DU

”Vansinnigt kul, varm och
livsbejakande.”
JENNY COLGAN OM DET KOMMER
ALDRIG VARA ÖVER FÖR MIG
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MHAIRI MCFARLANE föddes 1976 i Skottland. Efter att ha jobbat

som journalist började hon skriva romaner och hennes debutbok, You
had me at hello, blev en omedelbar succé. Nu har hon skrivit sju hyllade romaner och bor i Nottingham tillsammans med sin man. Hennes
förnamn uttalas Vä-ri.

Svensk titel: Sanningen kommer om natten
Originaltitel: Last night
Författare: Mhairi McFarlane
Översättning: Helena Tusås
Formgivare: Jenny Liljegren
Kategori: Skönlitteratur

Genre: Feelgood
Sidantal: Ca 450
Releasemånad: Augusti 2021
ISBN Inbunden: 9789150964936
ISBN e-bok: 9789150768671
ISBN ljudbok: 9789177190905
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SARA H. OLSSON – FIENDEVÄN

SARA H. OLSSON – FIENDEVÄN

AUGUSTI 2021

FIENDEVÄN
Bästsäljande författaren
Sara H. Olsson ger ut första delen i
historisk romansvit på HarperCollins!
Sara H. Olsson har gjort sig känd som feelgoodförfattare med en rad
populära böcker som sålts i över 100 000 exemplar. Nu tar hon nästa
steg och inleder en ny romansvit – med en dramatisk berättelse som
utspelar sig under andra världskriget.
Med romanen Fiendevän utforskar Sara H.
Olsson en ny sida av sitt författarskap.
Här får läsaren parallellt följa syskonparet
Inger och Ingvar, som växer upp i samhället
Ellinge utanför Varberg under andra världskriget, och – i nutid – Paula som lämnar
Stockholm och flyttar till Ellinge med man
och barn.
Ingvar och Ingers lojalitet, kärlek och mod
sätts på prov när de av en slump träffar på
en skadad tysk soldat, vilket får ödesdigra

konsekvenser. Paulas förhållande knakar i
fogarna och för att skingra tankarna börjar
hon utforska Ellinges historia. Och trots att
någon gjort allt för att förhindra att sanningen kommer fram i ljuset gör hon en chockerande upptäckt som får stora följder.
Det förflutna och nuet binds samman i en
historia som präglas av Saras träffsäkra känsla för människor och relationer. En berättelse
att ta till sitt hjärta.

För alla
som älskar
Denise Rudbergs
historiska serie
Kontrahenterna

Författare som nominerats
till Storytel Awards 2017,
2018 och 2019
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SARA H. OLSSON, född 1979, bor i Tångaberg utanför Varberg i
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Halland med sin familj. Hon har en bakgrund som bokförläggare och
har sedan debuten 2017, med feelgoodromanen Du glädjerika sköna,
släppt ytterligare fem böcker. Hennes romaner har nominerats till Storytel
Awards tre gånger. Fiendevän blir Saras sjunde bok och den första i en ny
genre.

Titel: Fiendevän
Författare: Sara H. Olsson
Formgivare: Emma Graves
Kategori: Skönitteratur
Genre: Roman		

Sidantal: Ca 300
Releasemånad: Augusti 2021
ISBN inbunden: 9789150964943
ISBN e-bok: 9789150768688
ISBN ljudbok: 9789177190912
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TINA TURNER – LYCK AN INOM DIG

LYCKAN INOM DIG

2021 AUGUSTI

Världsstjärnans
mest personliga
berättelse om
sitt liv

Tina Turner visar vägen till lycka – och
guidar dig till ett liv utan stress
För de allra flesta är Tina Turner en legendarisk sångare och skådespelare, men få vet att hon också praktiserar buddism sedan nästan femtio år. Det här är en personlig berättelse om hur man når sina drömmar.
Tina Turner berättar engagerat och med stor
inlevelse om hur hon först började intressera sig för buddistiska sånger, för att snart bli
hängiven religionen. I den här boken delar
hon med sig av personliga anekdoter och
tragiska händelser som präglat henne, som
till exempel hur hon drabbades av stroke,
cancer och förlusten av sonen som begick
självmord, och hur hon tack vare buddistisk
lära tagit sig genom livets svårigheter och
gjort det omöjliga möjligt.
Här ger hon förslag på praktiska övningar
OM LYCKAN INOM DIG

”En okomplicerad handbok för
att hitta frid i sinnet.”
PUBLISHERS WEEKLY

”Det här är en fantastisk liten
bok.”
BOOKLIST
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Innehåller
opublicerade
bilder och QRkoder till videor
och låtar

”HITTILLS ÄR DET
BARA NÄRA VÄNNER
OCH FAMILJ SOM KÄNNER
TILL DET JAG BERÄTTAR OM
I LYCKAN INOM DIG.”
LÄS HELA INTERVJUN MED
TINA TURNER, SIDAN 34.

TINA TURNER, född Anna Mae Bullock, har en karriär som sångare och

ra
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för att nå ett fridfullt sinne och en stressfri
tillvaro.
Flera kända buddister (David Bowie, Cher
m.fl.) bidrar med korta och tänkvärda citat.
Texten är lätt att ta till sig och de buddistiska
principerna förklaras på ett lättförståeligt
sätt. Boken innehåller även QR-koder till
videor och låtar och en väl tilltagen ordlista,
dessutom tidigare opublicerade foton på
Tina Turner från 1970 och framåt.
En inspirerande och tänkvärd bok som
passar alla i turbulenta tider som dessa.

skådespelare som sträcker sig mer än sextio år tillbaka. Den musikaliska banan började med bandet Ike & Tina Turner Revue som hon hade tillsammans
med sin dåvarande man, Ike Turner, och tillsammans skapade de många hits.
Efter deras skilsmässa 1978 drog hon sig undan rampljuset i många år. År
1986 skrev hon memoarboken I, Tina, som sedermera blev film och nominerades till en Oscar. Tina Turner har sålt fler konsertbiljetter än någon annan
soloartist i historien. Hon bor i Zürich tillsammans med sin man.

Svensk titel: Lyckan inom dig
Originaltitel: Happiness becomes you
Författare: Tina Turner
Översättare: Susanne Andersson
Formgivare: Beatrice Bohman
Kategori: Facklitteratur
Genre: Personlig utveckling		

Sidantal: Ca 240
Releasemånad: Augusti 2021
Instick: Bildark i färg
ISBN inbunden:9789150964974
ISBN e-bok: 9789150768718
ISBN ljudbok: 9789177190936
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KARIN SLAUGHTER – OKÄNT HOT

OKÄNT HOT

Direkt
i pocket
– ej utgiven
på svenska
tidigare

Del sju är här – äntligen finns
hela serien om Will Trent på svenska

Specialagent Will Trent har fått i uppdrag att infiltrera en knarkliga
genom att utge sig för att vara Bill Black, en hårdnackad före detta
fängelsekund. Hans arbete ger resultat då han i Macon, Georgia, får
kontakt med en knarkhandlare som tror att Black kan vara användbar. Men ensam och avskuren från kvinnan han älskar är Wills demoner honom ständigt i hälarna.
Även om hans partner Sara Linton inte har någon aning var Will
befinner sig, eller varför, hamnar hon själv i Macon i ett fall. Hennes
styvson har skjutits ner i sitt hem och Sara misstänker hans hustru
Lena. Det dröjer inte länge förrän Sara blir involverad i samma fall
som Will arbetar med – och snart dras snaran åt runt dem båda.
Okänt hot är en gastkramande thriller och en ingående studie i
människans natur: Vad händer när goda människor konfronteras
med sina dolda mörkare sidor?
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Svensk titel: Okänt hot
Originaltitel: Unseen
Författare: Karin Slaughter
Översättning: Villemo Linngård Oksanen
Formgivare: Lisa Krebs
Kategori: Skönlitteratur
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Genre: Kriminalroman
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Maj 2021
ISBN: 9789150964981
ISBN e-bok: 9789150768725
ISBN ljudbok: 9789177190943

”Det här är romance av bästa sort, som
blandar djupt allvar och skarpa iakttagelser
av små samtidsfenomen.”
LOTTA OLSSON, DN

När Lauries pojkvän sedan många år gör slut vacklar hela hennes tillvaro – och
inte blir det lättare av att de jobbar på samma advokatbyrå. Just när hon inte
trodde att det kunde bli värre börjar det viskas på kontoret om att expojkvännens nya flickvän är gravid. Men så dyker den perfekta chansen till hämnd
upp – en snygg fejkpojkvän ...
Svensk titel: Vi kunde lika
gärna aldrig nånsin mötts
Originaltitel: If I never met you
Författare: Mhairi McFarlane
Översättning: Helena Tusås
Formgivare: Jenny Liljegren

Genre: Roman
Utgivningsmånad: Maj 2021
Sidantal: 368
ISBN: 9789150964998

”Charmig, underhållande & dråplig!”
JENNYS BOKLISTA

När 55-åriga Georgie Jones upptäcker att hennes syster Bonnies man är inblandad i skumma affärer ser hon sin chans att hjälpa Bonnie att lämna honom.
Tillsammans med sin 21-åriga dotter och 80-åriga moster packar hon in Bonnie
i baksätet på bilen och lämnar Liverpool för att gömma sig på landsbygden. Vad
de tror kommer att bli en stillsam resa visar sig snart vara starten på ett stort
äventyr.
Svensk titel: Damerna som
packade bilen och lämnade allt
Originaltitel: The age of
misadventure
Författare: Judy Leigh
Översättare: Gunilla Mattsson

Formgivare: Lisa Krebs
Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Utgivningsmånad: Maj 2021
Sidantal: 380
ISBN: 9789150965001

”Den här är ju helt otrolig.”
”Liksom Stephen King kan hon konsten
att släppa ner läsaren i en värld där
lukten är så påtaglig att du kan känna
den leta sig upp i näsborrarna. AAAA”
AMELIA OM DEN TYSTA KVINNAN

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 Edgarnominerade De fördärvade och flera titlar som legat på Sunday Times topplista;
De vackraste, Den goda dottern, Bilder av henne och Den sista änkan. Spänningsromanen 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 välgörenhetsorganisationen Save the libraries. Hon är född i Georgia och bor i Atlanta.

TITTI SCHULTZ, SVT GO’KVÄLL

”Perfekt om man aldrig läst henne och
minst lika bra om man redan är fast.”
MARIA NÄSLUND,TARA

I novellsamlingen Vackra dagar utforskar Joyce Carol Oates sina protagonisters
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.
Svensk titel: Vackra dagar
Originaltitel: Beautiful days
Författare: Joyce Carol Oates
Översättning: Nille Lindgren
Formgivare: Beatrice Bohman

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Utgivningsmånad: Maj 2021
Sidantal: 384
ISBN: 9789150965018
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”Skildringen är stillsam och vacker med en varm,
lågmäld humor som en positiv motpol till sorgen.”
MARIANNE BERGLUND, BTJ-HÄFTET NR 10, 2020

När en kvinna oväntat mister sin vän och mentor får hon istället mot sin vilja
ansvar för hunden han lämnat efter sig. Allt eftersom dagarna går blir kvinnan
alltmer besatt av att sköta om hunden. Vännen är en kritikerrosad romanpärla om livets stora frågor, skriven med ett lysande språk och en oemotståndlig mörk humor.
Svensk titel: Vännen
Originaltitel: The friend
Författare: Sigrid Nunez
Översättning: Fredrika Spindler
Omslagsanpassning: Lisa Krebs

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Roman
Utgivningsmånad: Juni 2021
Sidantal: 224
ISBN: 9789150965025

ROCKNYTT

Paul Stanley, legendarisk frontfigur och gitarrist i KISS, ger sina fans ett
all-access backstagepass till sitt liv. Råd och livsregler som bara en riktig
musiklegend kan ge.
Svensk titel: Backstagepass
Originaltitel: Backstage Pass
Författare: Paul Stanley
Översättning: Susanne Andersson
Omslagsanpassning: Jenny Liljegren

Genre: Biografi
Utgivningsmånad: Juli 2021
Sidantal: 240
ISBN: 9789150965070

”Han väver snyggt ihop parallella historier utan att
tappa tråden.”

”Stilen är hårdkokt, språket knivskarpt. Det är en
ren fröjd att läsa.”

TRELLEBORGS ALLEHANDA

KATRINE HAMORI, BTJ-HÄFTET NR 14, 2020

Jan-Erik Fjell flätar skickligt samman två historier till en mordgåta utöver det vanliga. Ett komplicerat mysterium, olidlig spänning och full
fart framåt – som vanligt levererar Jan-Erik Fjell en riktig bladvändare
med huvudkaraktären kriminalkommissarie Anton Brekke.
Svensk titel: Lycksökaren
Originaltitel: Lykkejegeren
Författare: Jan-Erik Fjell
Översättning: Sandra Rath
Formgivare: Lisa Krebs

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare
Utgivningsmånad: Juni 2021
Sidantal: 496
ISBN: 9789150965032

”Årets bladvändare. Söker du en thriller där a)
handlingen utspelar sig mot bakgrund av några
av samtidens mest brinnande internationella konflikter och b) har ett högt tempo, ett språk som
flyter fram utan att du lägger märke till det och en
ständigt stegrande spänning, då är detta din bok.”
LASSE WINKLER

När den saudiske kronprinsens dotter kidnappas inleds en kamp på liv och
död. Spionromanens mästare Daniel Silva är tillbaka!
Svensk titel: Den nya flickan
Originaltitel: The new girl
Författare: Daniel Silva
Översättning: Susanne Andersson
Formgivare: Lisa Krebs
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”… gillar du självhjälpsböcker och vill läsa något som har en helt ny infallsvinkel (det finns ju
trots allt inte många självhjälpsböcker skrivna av
rockstjärnor) så är ’Backstagepass’ något för dig.”

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Thriller
Utgivningsmånad: Juli 2021
Sidantal: 432
ISBN: 9789150965049

Med romaner som Muren, Styrkan och The cartel har Don Winslow tagit
plats som en av världens främsta skildrare av den undre världen. Spillror
är en samling med sex noveller som utspelar sig i samma miljöer och
kretsar kring samma människor.
Svensk titel: Spillror
Originaltitel: Broken
Författare: Don Winslow
Översättning: Anders Nunstedt
Omslagsanpassning: Lisa Krebs

Kategori: Skönlitteratur
Genre: Deckare
Utgivningsmånad: Augusti 2021
Sidantal: 480
ISBN: 9789150965056

”Konstant krypande spänning som håller läsaren fast ända
till slutet – som givetvis öppnar upp för en fortsättning.”
MARIA NÄSLUND, GÖTEBORGS-POSTEN
OM REQUIEM PÅ DIMÖN

Femte fristående delen i Mariette Lindsteins uppmärksammade Dimön-serie!
Den unga journalisten Julia Frisk har precis återhämtat sig från ett dramatiskt
jobbuppdrag på Dimön. Hon har lovat sig själv att aldrig träffa sektledaren
Franz Oswald igen. Men så, på grund av ett olyckligt sammanträffade, får Julia
och Franz en gemensam fiende. Vågar Julia riskera att än en gång dras in i
Franz Oswalds nät?
Titel: Striden om Dimön
Författare: Mariette Lindstein
Formgivare: Maria Sundberg
Kategori: Skönlitteratur
			

Genre: Thriller
Utgivningsmånad: Augusti 2021
Sidantal: 496
ISBN: 9789150965063
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BLISS
Succéboken om att leva
antiinflammatoriskt – nu i mjukband!
Friskare, piggare och lyckligare. I sina bästsäljande böcker
Hälsorevolutionen, Bliss och Förundran har Maria Borelius lärt oss grunderna i hur man lever antiinflammatoriskt. Nu kommer Bliss i mjukband, en praktisk och peppande handbok full av recept.
Den banbrytande boken Hälsorevolutionen
kom ut i januari 2018 och blev omedelbart
en bästsäljare. Bliss är uppföljaren där Maria
Borelius fortsätter sin personliga resa och
kunskapsjakt. Forskningen kring inflammation
stormar fram över världen och hon följer
forskare och gurus tätt i hälarna för att lägga
det spännande pusslet och förstå hur vi
når ett ännu bättre jag. Resan tar henne till
Wales, Los Angeles, San Francisco och Japan
– där kvinnorna lever längst i hela världen.
Här delar hon med sig av de bästa insidertipsen för att få till en antiinflammatorisk
livsstil i vardagen. Bliss ger läsaren nya genvägar och enkla knep som verkligen funge-

rar. Boken innehåller 30 antiinflammatoriska
vardagsrecept, träningsprogram, kostplaner,
inköpslistor och humoristiska vardagsinsikter. Maria Borelius bjuder också på egna
misslyckanden och utmaningar hon mött på
vägen.
Både Hälsorevolutionen och uppföljarna
Bliss och Förundran har toppat försäljningslistorna sedan de kom ut. De har hittills sålt
i nära 180 000 exemplar bara i Sverige och
Hälsorevolutionen är även utgiven i Danmark,
Finland, USA, Storbritannien, Italien, Tyskland,
Holland och Polen genom ett världskontrakt
med HarperCollins.

Den optimala handboken
för dig som vill bli friskare,
starkare och lyckligare
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MARIA BORELIUS är prisbelönt vetenskapsjournalist och författare
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till Hälsorevolutionen (2018), Bliss (2019) och Förundran (2020).
Hon är kolumnist i DI, grundare till Stiftelsen Ester samt kommunikationsrådgivare till läkemedels- och techföretag. Maria har tidigare varit
vetenskapsreporter på Rapport, programledare för vetenskapsprogrammet Nova, handelsminister och VD på globala mikrofinansorganisationen Hand in Hand International. Hon har en fil kand i biologi, fysik
och matematik samt en masterexamen i vetenskapsjournalistik.

Titel: Bliss – de antinflammatoriska nycklarna till ett
längre, godare liv
Författare: Maria Borelius
Formgivare: Charlotta Paulson
Kategori: Facklitteratur

Genre: Hälsa		
Sidantal: Ca 400
Releasemånad: Augusti 2021
ISBN mjukband: 9789150965094
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ÅTERHÄMTNING

Utökad
utgåva – nya
effektiva
återhämtningstekniker!

Aktiv vila med restorative yoga

Alla människor behöver då och då stanna upp och reflektera, pausa och
vila. Här visar den välkända yogaläraren Ulrica Norberg hur du enkelt
och effektivt gör det med hjälp av restorative yoga och andra
återhämtande tekniker.
Att hitta vägar till återhämtning är idag
viktigare än någonsin. Inom yogafilosofin
finns både förhållningssätt och redskap för
den som söker avkoppling, och de senaste
åren har den lugnare yogaformen restorative
yoga vuxit sig allt starkare världen över. Den
terapeutiska och meditativa metoden är ett
utmärkt sätt att lära sig att hantera vardagsstress och koppla av på djupet, men även att
bygga upp sig själv inifrån och ut.
Fokus ligger på återhämtning. Övningarna
består av stillhet och vila och passar alla,
nybörjare såväl som mer erfarna yogautövare. Det enda som behövs är ett bolster,
yogablock och en matta.

Boken är skriven av den svenska, internationellt välkända yogainstruktören och författaren Ulrica Norberg. Med sin akademiska
bakgrund har hon en unik blick för både den
vetenskapliga och den andliga aspekten bakom yoga. Övningarna placeras i ett större
perspektiv för att bättre visa deras betydelse
för vår hälsa.
Boken är rikt illustrerad i fyrfärg och utkom
första gången på svenska 2018. Nu kommer
en utökad och aktualiserad utgåva, som bland
annat innehåller ett nytt förord och ett nyskrivet kapitel om ny forskning samt ytterligare effektiva återhämtningstekniker.

”De flesta i vårt stressade samhälle skulle behöva läsa hennes bok Återhämtning. Den
är en mycket bra vägledning till hur vi kan öka välmåendet i våra liv. Författaren delar
med sig av sin egen långa erfarenhet, varvat med både traditionella och vetenskapliga
kunskaper.”
YLVA SJÖBLOM, BTJ-HÄFTET NR 12, 2018 OM ÅTERHÄMTNING
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ULRICA NORBERG är initierad yogamästare, har lång erfarenhet
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som yogalärare och håller populära kurser i yoga och meditation
både i Sverige, Europa och USA. Hon är även författare till flera
bästsäljande böcker, som Yoga en kvart om dagen och Poweryoga.
Med sin akademiska bakgrund har hon en unik blick för både de
vetenskapliga och andliga aspekterna bakom yoga.

Ny utökad och aktualiserad utgåva, som bland
annat innehåller ett nytt förord, nyskrivet kapitel
och fler återhämtningstekniker!

Svensk titel: Återhämtning
Originaltitel: Restorative yoga
Författare: Ulrica Norberg
Översättning: Sofi Rydell
Formgivare: Jenny Liljegren
Foto: Sebastian Forsman

Kategori: Facklitteratur
Genre: Hälsa		
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ISBN mjukband: 9789150965087
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5 frågor
Hej, bokaktuella
TINA TURNER!

Lyckan
inom dig
utkommer i
augusti!
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I din bok skriver du om att
jag lyckades bli en positivare
”omvandla gift till mediperson, trots svåra omständigcin”.
Vad menar du med det?
heter. Om jag kunde göra det
–
Att
”omvandla gift till medkan alla som läser Lyckan inom
icin”
är
ett uråldrigt koncept
dig också göra det.
– Jag tror att alla kan skapa
som har blivit ett hoppingievig och varaktig lycka. Inom
Du har varit praktiserande vande tema för mig. Enkelt
oss har vi redan allt vi behöver,
uttryckt innebär det att när
buddist i över fyrtio år,
vi måste bara utnyttja det. För trots att du växte upp som
vi stöter på negativitet, eller
baptist. När kom du för första ”gift”, har vi själva makten att
mig innebär ett lyckligt liv att
jag känner mig trygg och glad, gången i kontakt med budhitta det dolda värdet i det
dism? Och hur förändrade det
medveten om att min inre
och förvandla det till något
visdom kan hjälpa mig att fatta ditt liv?
positivt, till en ”medicin”. Även
bra beslut, vad som än händer. – När jag började närma mig
trettio var jag deprimerad och av kriser, sorger och katastromissmodig. Så småningom blev fer kan man lära sig något, för
Du har inte pratat så
att kunna växa och fortsätta
jag så uppgiven att jag inte
mycket offentligt om
mot nya och högre nivåer av
din andliga resa. Varför är
längre kunde tänka klart och
det så viktigt att göra det
jag försökte ta livet av mig med visdom och lycka.

Wow,Tina Turner har skrivit
en bok om lycka! Vad innebär det att leva ett lyckligt liv?
Är det möjligt att uppnå evig
lycka?
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just nu? Och hur ser ditt
andliga liv ut till vardags?

Foto: Vera Tammen/Trunk Archive

– Hittills är det bara nära
vänner och familj som känner
till det jag berättar om i Lyckan
inom dig. Men i såväl mitt offentliga som mitt privata liv har
jag alltid försökt att uppmuntra
andra genom mina handlingar,
både på scenen som utanför,
att vara en bra förebild, vara
positiv och snäll mot alla. Det
är så mitt andliga liv ser ut
till vardags. Att jag väljer att
berätta om min resa just nu
har sin grund i hur det ser ut
i samhället. Världen blir bara
osäkrare och många känner
en allt större hopplöshet. Det
inspirerade mig att berätta om
min egen resa, från motgångar
och elände till stabilitet och
glädje. Jag vill berätta om hur

hjälp av sömntabletter. Lyckligtvis var det någon som hittade
mig och körde mig till sjukhuset,
där jag återupplivades. När jag
vaknade i sjukhussängen och
insåg att jag fortfarande levde
blev jag besviken. På den tiden
trodde jag att döden var den
enda vägen ur smärtan. Men
inte långt därefter fick jag från
flera håll höra att jag borde
prova att chanta och börja
studera buddism. Först ignorerade jag dessa förslag, men
till sist bestämde jag mig för att
göra ett försök. Ju mer jag läste,
desto vettigare tyckte jag att
den buddistiska läran verkade.
Jag kände mig hoppfull och
trygg och de inre förändringarna som jag uppnådde genom
min andliga livsstil hjälpte mig
att bli lycklig.
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Vad vill du säga till de unga
människor som ska påbörja
sin livsresa i dagens samhälle?

– Inse ditt eget värde och förstå att det finns ett syfte med
din tid här på jorden. Vi har alla
positiva och negativa sidor, men
du kan fatta beslut och göra saker som förbättrar och förstärker dina positiva egenskaper.
Varje dag uttrycker vi vilka vi är,
och vilka vi vill bli, genom tankar,
ord och handlingar. Välj den
positiva vägen i allt du gör. Ge
aldrig upp hoppet om dig själv
och dina drömmar. Vi har alla
förmågan att bli verkligt lyckliga
och framgångsrika, vad vi än
väljer att ägna oss åt, så länge
vi gör vårt bästa för att sprida
positivitet och vänlighet.
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