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INNAN MOLNEN KOMMER 
Mari Jungstedt 
ISBN 9789100185183   
Ljudbok, mp3-CD  2020-06-08

VINGAR AV SILVER 
Camilla Läckberg 
ISBN 9789137156552   
Ljudbok, mp3-CD 2020-05-13

EN ANDRA ALLIANS 
Denise Rudberg 
ISBN 9789137156781   
Ljudbok, mp3-CD 2020-06-03

ALBATROSS Ann Cleeves 
ISBN 9789176473023   
Ljudbok, mp3-CD 2020-03-10

VÅROFFER Anders de la Motte 
ISBN 9789176472996   
Ljudbok, mp3-CD 2020-04-07

HÖR MIG VISKA Mons Kallentoft 
ISBN 9789137156927   
Ljudbok, mp3-CD 2020-05-11

En helt ny serie av 
deckardrottningen Mari 
Jungstedt från spanska 
solkusten! En spansk 
åklagare, gift med en 
svenska, hittas mördad 
i en bergsby ovanför 
Marbella.

Uppföljaren till succé- 
romanen En bur av guld
är här – ett laddat hämnd-
drama om svek, upprättelse 
och systerskap. Just när 
Faye trodde allt var över 
hotas hennes tillvaro igen. 

Den fristående uppföljaren 
till succéromanen Se mig 
falla. Tim Blanck  trodde att 
han äntligen fått visshet i 
vart hans försvunna dotter 
fanns, men spåren hade 
lett honom fel och allt 
börjar nu om igen. 

Den sista fristående  
delen i Anders de la  
Mottes hyllade årstids- 
kvartett. De tidigare  
delarna har alla nomine-
rats till Deckarakademins 
pris för bästa svenska 
kriminalroman.

Den efterlängtade 
andra delen i Denise 
Rudbergs hyllade serie 
Kontrahenterna om 
Stockholm under andra 
världskriget, där vi får 
följa tre unga kvinnor.

Poliskommissarie Venn står 
utanför kyrkan i det lilla 
samhället  i norra Devon och 
betraktar sin fars begravning 
på avstånd. När Matthew 
vände ryggen åt den strikta 
frikyrkliga församling han 
växt upp i, förlorade han 
också kontakten med sin 
familj.

SPÄNNING I LJUDFORMAT

Hej!
Sommaren börjar nu närma sig sitt slut och vi har tagit oss igenom ett minst sagt annorlunda 
halvår. Vi vet att många av er som arbetar på och med bibliotek har påverkats då en del  
bibliotek dragit ner på öppettiderna eller helt stängt. Kanske har ni av den anledningen inte 
haft möjlighet att hålla er uppdaterade om alla nyheter som utkommit under våren och  
sommaren. Vi vill därför passa på att påminna om några av de roliga, romantiska, spännande, 
gripande och lärorika titlar vi har haft ynnesten att få ge ut hittills under 2020 och flagga  
för några av våra höstnyheter.  
  Vill ni veta mer om våra höstnyheter? Besök då gärna våra förlags hemsidor för att ladda 
hem kataloger eller läs mer i Svensk bokhandels höstkatalog. 
  Kika gärna in på bibliotekarierummet och anmäl er till vårt nyhetsbrev. Tveka inte heller 
att höra av er till oss om ni har några frågor! 

Hälsningar,
Bonnierförlagens försäljningsavdelning

Kontakt
Web: bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet
E-mail: bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se



ROMANPÄRLOR FÖR HÖSTMYSET

INTERVJU MED CARIN HJULSTRÖM
Första delen i din nya serie har fått ett enormt bra mottag-
ande och blivit en riktig biblioteksfavorit. Hur känns det?
 Det känns faktiskt helt fantastiskt. Det var ju ett vågspel att 
lämna min populära karaktär Frida Fors, byta till deckargen-
ren och skapa en helt ny serie som utspelar sig i en annan 
del av landet. Det var inte helt säkert att läsarna skulle hänga 
med, men det verkar ju som om jag både har fått med mig 
gamla läsare och fått många nya. Väldigt roligt att Bara ett 
litet mord fått så mycket uppmärksamhet från glada läsare. 
Jag hör varje vecka om folk som åkt till Säbyholm för att se 
alla platser där boken utspelar sig.
Vad har du själv för relation till bibliotek? Har du något  
stammis-bibliotek dit du går ofta?
Jag var nog som allra flitigast när jag hade småbarn. Då 
lånade jag och barnen massor av böcker på biblioteket i 
Mölndal och på somrarna i gotländska Hemse. Annars är jag 
mycket ute och berättar om mitt författarskap på bibliotek 
och det finns ju sååå många fina, trevliga och välskötta 
bibliotek med ett fantastiskt utbud både av böcker och kring-
aktiviteter. Sedan är det förstås alltid roligt att dra fullt hus, 
som i Trollhättan och Lidköping för något år sedan. Då sväller 
hjärtat lite. Tänk att läsarna kommer! Biblioteket i Skinnskatte-
berg glömmer jag aldrig, för där har barnen i sexårsklasserna 
gjort en stor utställning om min första barnbok, Världens 
första människa. Det var väldigt stort.
Kan du berätta lite om karaktärerna i Bara ett lite mord?  
Kan du identifiera dig med någon av dem?
Jag har ju tidigare alltid haft journalister som huvudkarak-
tärer (och en bibliotikarie i Irene Panik) och det var faktiskt 
befriande att nu välja skådespelerskan Siri Ehrensvärd efter-
som jag har stor erfarenhet av människor från den världen. 
Jag är ju uppväxt i en teaterfamilj och har hört hur snacket 
har gått. Allt det har jag kunnat använda mig av. Sedan har 

jag adderat min egen erfarenhet av att bli igenkänd. Hon har 
också fått låna min förnuftiga sida, den som ger Anton kloka 
och viktiga råd. Brorsonen Anton är en sammansmältning 
av alla underbara tonårskillar jag lärt känna under åren som 
ensamstående mamma. Polisen Olle Magnusson är den 
lokalpolis jag själv hade önskat stöta på om jag skulle vara 
med om något dramatiskt.
Varför valde du att skriva om just en plantskola i Säbyholm?
Det var platsen som valde mig, kan man säga. Jag flyttade 
från mitt stora hus i Göteborg till en liten lägenhet på godset 
Säbyholm och befann mig plötsligt i en gammaldags by-idyll, 
med kyrka, bryggeri, växthus, slott, herresäten, bondgårdar, 
vikingagravar, alléer och byoriginal. Min lillasyster sa direkt, 
”Det här är som Midsomer! Du måste skriva någonting häri-
från, fattar du väl”. Det där låg och grodde något år, sedan 
kunde jag inte värja mig längre. Och en plantskola är en så 
kreativ och mustig miljö. Man blir glad där det växer. Samti-
digt bryts ju idyllen mot gamla slitningar och hemligheter som 
ofta frodas på en liten ort. det kändes också befriande att inte 
gå åt det deppiga och grå nordic noir-hållet utan välja en 
varmare deckarton.
Slutligen,  berätta lite kort om vad vi kan förvänta oss i nästa 
bok som kommer ut våren 2021?
Absolut. Redan på sidan två hittas en gammal dement 
man död på sin hustrus grav vid Låssa kyrka. Frågan är 
vem som kan ha velat honom något ont? Två besynnerliga 
kvinnor flyttar in i Kyrktorpet samtidigt som Antons gamla 
vapendragare Puddy kommer ut från fängelset och förklarar 
att han vill ha tillbaka sin gamla plantskola, vilket skulle rycka 
undan mattan för Säbyholms gröna fingrar. Siri och polisen 
Olle Magnusson hamnar förstås i händelsernas centrum och 
Siri brottas fortfarande med erbjudandet om rollen eftersom 
uppsättningen skjutits upp.  

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER 
Delia Owens 
9789137154831, sid 384  
Inbunden 2020-04-29

OLIVE, IGEN 
Elizabeth Strout 
9789137154817, sid 272   
Inbunden 2020-04-08

HUNDRA SKÄL ATT LEVA 
Richard Roper 
9789137153940, sid 320   
Inbunden 2020-04-29

I HJÄRTATS BIBLIOTEK 
Phaedra Patrick 
9789137154244, sid 352 
Inbunden 2020-07-08

Kya lever ensam utan-
för en liten kuststad. 
Men hon är långt ifrån 
den obildade enstö-
ring som alla tror, och 
snart uppdagas san-
ningen om hennes liv.
Där kräftorna sjunger 
var den mest säljande 
boken i USA 2019.

Goda grannar
är en psykologisk 
spänningsroman 
om den hårfina 
gränsen mellan 
rätt och fel, och 
om faran med att 
komma sina gran-
nar alltför nära. 

Äntligen kommer 
fortsättningen på 
den Pulitzerpris- 
belönade 
romanen Olive 
Kitteridge, som 
även blivit hyllad 
HBO-serie. 

Bitterljuvt och 
upplyftande om 
kärlek, ensamhet 
och att våga ta 
livets chanser. 
Andrews nio till 
fem-jobb är död-
städning. 

Om kärleken till 
böcker, motgång-
ar i livet och om 
att hitta sig själv. 
Av författaren till 
succéromanen 
Arthur Peppers 
diskreta charm. 

SPÅR 7 
Louise Doughty
978913715534 , sid 416 
Inbunden 2020-04-01

Ny tankeväckande 
roman av författa-
ren till Kvinna inför 
rätta. Även denna 
gång utforskar 
Louise Doughty 
människans psyke 
och själens mörka 
vrår. 

EN SISTA VINTER 
Håkan Norebäck 
9789137154749, sid 372 
Inbunden 2020-03-25

En sista vinter är 
en stark debut- 
roman om skuld 
och försoning. Om 
en pojke som dog, 
och om att vända 
hem till något  
som kanske inte  
längre finns. 

Om En sista vinter: 
”Hans språk bär på en 
enorm precision. Med 

små, små förskjutningar 
lyckas han ge exakt bild  

åt den som talar ... ”  
/Niklas Wahllöf, DN

GODA GRANNAR 
Mattias Edvardsson 
9789137154862, sid 368 
Inbunden 2020-06-17

SPÄNNING I LJUDFORMAT



SERIER ATT SVEPAS MED I

BARA ETT LITET MORD 
Carin Hjulström 
9789137153780 , sid 432 
Inbunden 2020-03-04

ETT MINNESVÄRT FRIERI  
Julia Quinn 
9789188801661 , sid 432 
Inbunden 2020-03-04

HÖR MIG VISKA 
Mons Kallentoft
9789137153421, sid 352 
Inbunden 2020-04-29

VÄGEN TILL ÄPPELRIKET 
Anna Fredriksson 
9789137151014, sid 352 
Inbunden 2020-08-12

VÅROFFER 
Anders de la Motte 
9789137153858, sid 416 
Inbunden 2020-03-30

HJÄRTATS MINNEN 
Jan-Philipp Sendker 
9789137154824, sid 336 
Inbunden 2020-06-10

KVINNORNA PÅ FLANAGANS 
Åsa Hellberg 
9789137154602, sid 336 
Inbunden 2020-07-01

VINGAR AV SILVER 
Camilla Läckberg 
9789137152714, sid 336 
Inbunden 2020-05-13

GLASVINGE 
Katrine Engberg 
9789137153322, sid 352 
Inbunden 2020-04-29

BEATRICE 
Lina Bengtsdotter 
9789137151274, sid 288   
Inbunden 2020-07-01

COLD CASE: VÄG 9 
Tina Frennstedt 
9789137155005, sid 432   
Inbunden 2020-03-18

EN ANDRA ALLIANS 
Denise Rudberg 
9789137152646, sid 280   
Inbunden 2020-03-18

Slottsmiljöer vid Mälaren är 
scenen för Carin Hjulströms 
nya deckarserie om skåde-
spelerskan Siri Ehrensvärd 
och hennes halvkriminelle 
brorson. Författaren till de 
älskade böckerna om Frida 
Fors skriver nu mysdeckare 
i Agatha Christies anda.

Prisbelönta Lina Bengts-
dotters tredje fristående 
bok om Charlie Lager är 
en gripande kriminalro-
man om trasiga själar, 
svek och avklippta 
familjeband 

Den andra fristående 
delen i Cold Case, den 
prisbelönta deckarserien 
inspirerad av verkliga fall 
som utspelar sig i Malmö 
och på Österlen.  
En  konstnärinna hittas  
död vid Stenshuvud fyr. 
Det startar en kedja av 
dramatiska händelser  
på Österlen.

Den efterlängtade andra 
delen i Denise Rudbergs 
spänningsserie Kontra- 
henterna som utspelar sig  
i andra världskrigets  
Stockholm där vi får följa 
de tre unga kvinnorna  
Elisabeth, Iris och Signe.

Uppföljaren till succé-
romanen En bur av guld är 
här – ett laddat hämnd- 
drama om svek, upprättelse 
och systerskap. Första delen 
i serien om Faye var den 
mest sålda boken i Sverige 
2019 och blev även en stor 
framgång internationellt.

Den efterlängtade 
uppföljaren till världs-
succén Konsten att 
höra hjärtslag och 
den avslutande 
delen i Jan-Philippe 
Sendkers älskade  
Burma-trilogi. 

Jane Austen möter Bridget  
Jones i internationell bäst- 
säljare om familjen Bridgerton. 
När Eloise skriver ett brev till Sir 
Philip för att beklaga hans frus 
plötsliga bortgång är det bara 
början på en långvarig brev-
växling. Femte fristående delen 
i serien om familjen Bridgerton 
i 1800-talets England.

Den fristående uppföljaren till 
Mons Kallentofts succéroman 
Se mig falla. Tim Blanck är 
tillbaka i Palma, där hans 
sextonåriga dotter försvann 
en het augustinatt under en 
festresa. 

Avslutande delen i den 
älskade serien om Pensionat 
Pomona. Hösten har kommit 
till Österlen och äppel- 
odlingarna dignar. Det 
varma relationsdramat om 
tre generationer kvinnor 
på Österlen får här sin 
upplösning.

Den sista fristående delen 
i Anders de la Mottes 
hyllade årstidskvartett. De 
tidigare delarna har alla 
nominerats till Deckar-
akademins pris för bästa 
svenska kriminalroman. 

Den danska succéförfat-
taren Katrine Engberg är 
tillbaka med en ny bok i 
Köpenhamnsserien. En  
död kvinna hittas naken i 
en fontän på ett torg  
vid Ströget, stadens  
stora gågata. 

Del två i den hyllade serien 
om lyxhotellet Flanagans. 
Vännerna Elinor och Emma 
har offrat allt för att Flana-
gans ska förbli framgångs-
rikt. Men priset har varit 
högt. De hemligheter som 
länge varit väl förborgade 
under lager av skuld och 
skam hotar nu att avslöjas. 



SERIER ATT SVEPAS MED I FÖR DEN KUNSKAPSTÖRSTANDE

BERÄTTELSEN OM KEVINFALLET
Andrea Slätt, Familjen Karlsson-Dahlén
9789137153285, sid 327, Inbunden  2020-08-26

JA TILL NJUTNING Eva Sanner 
9789178870561, sid 216, Kartonnage 2020-05-07

HON KALLADES DAISY Prinsessan Christina Fru Magnuson
9789174249910, sid 323, Halvklotband 2020-04-20

VÄRSTA BÄSTA HÄLSAN Maria Dufva 
9789178870714, sid 216, Inbunden 2020-07-24

FÖRUNDRANSEFFEKTEN 
Sara Hammarkrantz, Katrin Sandberg 
9789178871124, sid 176, Inbunden  2020-05-29

SVAMPARNAS PLANET 
Jesper Nyström 
9789178870554, sid 208, Inbunden 2020-08-25

Berättelsen om hur en helt vanlig familj 
hamnade mitt i en av vår tids största  
rättsskandaler. En sommardag 1998 hittas 
den fyraåriga pojken Kevin död i Arvika  
och bröderna Christian och Robin, fem  
och sju år gamla, förklaras skyldiga. 

Många kvinnor upplever upplever stor frihet  
när de kan släppa frågan om barnalstrande  
och preventivmedel – nu kan fokus i stället ligga 
på lust och sexuell mognad. I denna viktiga  
bok visar Eva Sanner att det går att ha sex på  
ett annat sätt under den här delen av livet, så  
som vår kropp vill ha det.

Prinsessan Christina fick aldrig lära känna sin 
farmor. Kronprinsessan Margareta, Gustaf VI 
Adolfs första hustru dog bara 38 år gammal 
för exakt 100 år sedan, höggravid med sitt 
sjätte barn. Nu får vi äntligen höra hennes 
historia.

HJÄRTINFARKTEN Jakob Ratz Endler, Martin Ratz 
9789178870219, sid 248, Flexband 2020-03-10

Känner du någon som drabbats av en 
hjärtinfarkt? Då är du inte ensam. Det är 
den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 
ungefär var tjugonde minut drabbas  
någon i vårt land av en akut hjärtinfarkt. 

För barnen är livet med de digitala skärmarna 
fullt av möjligheter. Men det kan också ge 
problem. Appar och spel som skapats för att 
framkalla belöningshormoner får oss att sitta 
stilla och slarva med mat och sömn. 

KRIS, KALAS OCH KOLHYDRATER Annina Rabe, Anna Hellsten 
9789178870400, sid 216, Inbunden 2020-05-12

Kulturjournalisterna Anna Hellsten och Annina Rabes
bok innehåller massor av recept, men handlar lika
mycket om allt annat som hör ätandet till. Detta 
är en bok med roliga och allvarliga texter om hur 
mat, matlagning och ätande löper som en röd tråd 
igenom våra liv, i glädje och sorg.

Att hänföras av en gnistrande stjärnhimmel eller 
känna aha-upplevelsen när du ser eller förstår  
något bortom det du trodde var möjligt. Sara  
Hammarkrantz och Katrin Sandberg skriver om  
förundran utifrån den nya och banbrytande  
forskning som idag sker på området.

Jesper Nyström tar oss med på en resa som 
leder både ner i urberget och ut i världsrymden.  
Svampar kan vara både vänliga och fientliga, 
och trots att de är närmare släkt med djur 
än med växter är deras liv till stora delar ett 
mysterium. 

Annina Rabes och  
Anna Hellstens fulländade bok 

drar omedelbart upp mig ur  
dippen och jag påminns om hur 
mycket jag saknat den här typen 

av livsbejakande nittiotals- 
journalistik där kärleken till  

detaljerna – ju nördigare desto 
bättre – var det som gällde.

 /Linda Skugge, 
Aftonbladet kultur



INTERVJU AV SELMA STORIES

CURTIS SITTENFELD SKRIVER OM 
HILLARY CLINTONS HISTORIA

Sedan debutromanen I en klass 
för sig har Curtis Sittenfeld 
skrivit om klass, ras, förhållan-
den och könsroller i ett splittrat 
amerikanskt samhälle. Nu är 
hon aktuell med Rodham – en 
fantasifull roman där Hillary 
Clinton väljer en annan väg.
  ”Jag tror på allvar (idag i 
alla fall) att jag kan ha skrivit den 
stora amerikanska romanen.  
Du kanske inte kommer att inse 
det eftersom jag är kvinna, och 

eftersom omslaget antagligen kommer att vara en  
klänning eller en kvinna vars ansikte man inte kan se.”
  Så skriver författaren Curtis Sittenfeld på Twitter  
i september 2019. Hon är mitt uppe i skrivandet av  
Rodham, en fiktiv berättelse om Hillary Clinton och vad 
som hade hänt om hon valt en annan väg i livet, om hon 
hade sagt nej till Bill Clintons många frierier. Nu är boken 
färdigskriven – och kommer i dagarna ut på svenska.

I en intervju med Vogue berättar författaren att hon har 
motstått frestelsen att höra av sig till den verkliga Hillary 
Clinton:
– Jag har övervägt att skicka boken till henne, men det 
känns lite fräckt. Jag tror inte att jag kan skriva exakt den 
boken jag vill skriva och samtidigt vara bästa vän med 
Hillary. Det kanske är för mycket att begära.

Presidentens hustru och Laura Bush
Det här är inte första gången som Curtis Sittenfeld gör 
fiktion av en presidenthustrus liv. 2008 skrev hon boken 
Presidentens hustru, baserad delvis på Laura Bush liv. Till 
skillnad från Rodham använder hon i Presidentens hustru 
sig av andra namn för sina karaktärer. Här heter Laura 
Alice och George W. Bush Charlie, men berättelsen följer 
noga de stora händelserna som präglat presidenthustruns 
liv. Boken gav läsarna inte helt okontroversiella scener där 
Alice drabbas av akut diarré i sina framtida svärföräldrars 
badrum och där George W. Bush karaktär är väldigt glad 
i att ge oralsex. I en tidigare intervju med SelmaStories 
säger författaren:

– Jag kände att det fanns en tydlig och fascinerande 
diskrepans mellan allmänhetens bild av Laura Bush – 
att hon var en väluppfostrad, robotlik republikansk hjälp-
reda – och den hon verkligen var, vilket var en komplex, 
intellektuellt seriös och samtidigt opretentiös person, som 
hade gått igenom mycket dramatik i sitt liv. Liksom många 
andra funderade jag på vad hon egentligen tyckte om sin 
ofta tramsige make och de effekter hans politiska beslut 
hade på människors liv i USA, Irak och på andra platser 
runt om på jorden.

Klassfrågor på internatskola
Sittenfeld fick sitt genombrott 2005 med romanen I en 
klass för sig, om 14-åriga Lee Fiora som börjar på en  
exklusiv internatskola. Lee upptäcker snart att hon blir 
som en annan i sällskap med hennes förmögna klass- 
kompisar och Sittenfeld utforskar teman som kommit att 
prägla hela hennes författarskap: klass, ras, förhållanden 
och könsroller. Sittenfeld gick själv på en exklusiv  
skola utanför Boston och många menar att hennes egna 
erfarenheter ligger till grund för debuten. I en klass för sig 
är många läsares favorit bland Sittenfelds läsare – och 
hon har även fans bland svenska författare. Sandra Beijer, 
författare och influencer berättar för SelmaStories:
  ”Jag fastnade verkligen för Sittenfelds debutbok En 
klass för sig. Jag tycker hon beskriver så precist hur man 
som tonåring är sin egen värsta fiende genom självhat 
och rädsla. Detta utdrag är så spot on: ‘Jag minns mig 
själv som olycklig, och ändå var min olycka så skarp och 
förväntansfull; sanningen att säga var den i sin energi, 
 inte helt olik lycka’.”

Helena Dahlgren, författare till Star stable-serien, är även 
hon ett fan av Sittenfelds författarskap:
  ”Sittenfeld är en fantastisk människoskildrare: hon får  
mig att alltid att se på min omgivning med nya ögon,  
och hennes förmåga att skriva skenbart lätt om komplexa  
skeenden, som ofta utspelar sig först och främst inuti 
karaktärernas huvuden, är djupt avundsvärd.”

Text: Elsa Sjögren, SelmaStories
Original: https://www.selmastories.se/ 
artikel/curtis-sittenfeld-rodham/

Vill du veta mer om böcker, författare och aktuella ämnen som det pratas om? Följ oss på Facebook, Instagram och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på selmastories.se.



Efter den internatio-
nella succén Nej och 
åter nej kommer nu 
Nästa!, en roman om 
självinsiktens förban-
nelser och förnekelsens 
välsignelser. Med denna 
roman flyttar Nina Lykke 
gränserna för vad en 
läkarroman kan vara.

Texterna – hämtade 
ur författarens svarta 
anteckningsböcker – kan 
beskrivas som en sorts 
udda fragment och 
hågkomster. Utanför rea-
lismens ramar går dessa 
stiliserade mikroporträtt 
och livssammandrag. 
Här ryms rikligt med 
hugskott och infall, liksom 
mångfaldiga skarpsynta 
iakttagelser. 

”Äntligen! Francine har 
sagt ja till Johan Kristian 
Homan! Bröllopsresan 
går till Sicilien. Kultur, 
historia, siciliansk mat 
och vin och Homans 
humoristiska observa-
tioner och samhällskritik 
bidrar till den färgstarka 
berättelsen.

Berlin, sent 20-tal – en 
plats och en tid som 
är livsbejakande men 
också farlig. Hit söker 
sig tjugoåriga Hedvig 
från Göteborg och i vå-
ningen på Winterfeldt-
platz finner hon den fria 
tillvaro hon längtat efter. 
Här håller Heinz och 
Florian fester som aldrig 
tar slut. 

I Marie Auberts nio noveller 
är det en kort väg från 
längtan till skamlöshet och 
vidare till övertramp. Det 
handlar om människor i 
uppbrott – från vänskap, 
äktenskap och kärleks-
förhållanden. Alla gör 
saker de skäms över, men 
klamrar sig ändå fast vid 
föreställningen om att det 
finns något som är större 
än det de lämnar.

NÄSTA! 
Nina Lykke 
9789146236474, sid 234 
Inbunden 2020-04-06

FÖRLUPNA ORD 
Per Wästberg 
9789146235958, sid 208 
Inbunden 2020-05-07

I SKUGGAN AV ETNA 
Jan Mårtenson 
9789146236788, sid 320 
Inbunden 2020-06-11

NÄTTERNA PÅ WINTERFELDTPLATZ 
Elin Boardy
9789146236146, sid 384 
Inbunden 2020-04-23

FÅR JAG FÖLJA MED DIG HEM 
Marie Aubert
9789146236481, sid 102 
Inbunden 2020-07-02

Curtis Sittenfeld 
väver mästerligt ihop 
fängslande fiktion 
med verkliga histo-
riska händelser och 
skapar en skärpt och 
träffsäker berättelse för 
vår tid. Rodham är en 
unik och oförglömlig 
roman.

RODHAM
Curtis Sittenfeld 
9789146236962, sid 448 
Inbunden 2020-06-11

Med sina drygt fyrtio år 
som författare, artist och 
konstnär har Ulf Lundell, 
född 1949 ett stort antal 
böcker, album, konstverk 
i sitt bagage. Han är född 
och uppvuxen i Stockholm 
men numera bosatt på 
Österlen. Som artist debu-
terade Lundell 1975 med 
skivan Vargmåne och året 
därpå, 1976, kom genera-
tionsromanen Jack. 

VARDAGAR 3
Ulf undell 
9789146236375, sid 872 
Inbunden 2020-05-12

VINTERVATTEN 
Susanne Jansson 
9789146236344, sid 256 
Inbunden 2020-08-20

SPÄNNINGSLITTERATUR

FACKLITTERATUR

”Vintervatten är 
en riktigt spännande 

bladvändare!” 
Betyg: 5 

/Pia Lindestrand,  
BTJ-häfte 2020:15

Treårige Adam försvin-
ner från sitt hem på 
Orust. Polisen drar slut-
satsen att han drunknat, 
men pojkens skuldtyng-
da pappa Martin anar 
vad andra inte förstår.  
En suggestiv och spän-
nande berättelse om 
sorg och tröst, och om 
det vackra, viskande, 
vredgade havet.



 

”Jag har levt ett himla 
liv. Det tog många år av 
strul, innan jag tog mig 
själv, min karriär, mina 
förhållanden och andra 
människors liv på fullt, 
helhjärtat allvar.”

”Han lyckas, i mitt  
tycke, mycket bra  
med att blanda 
lättsam humor med 
uppdaterade fakta  
från forskningsfronten.”  
BTJ, häfte 10, M Huss

Norsk, hjärte-
värmande 
feelgood i 
härlig små-
stadsmiljö!

Sårbar och superstark 
inspirerar och ger 
verktyg till att ta makten 
över sitt eget liv och 
göra upp med skuld 
och skam. 
Mia Törnbloms starkaste 
och mest personliga 
bok hittills.

Fjärilsrummet är en  
fristående roman av  
succéförfattaren Lucinda 
Riley som är mest känd  
för serien om de sju  
systrarna som har  
förtrollat en hel värld.

En sinnlig, 
underhållande 
roman för alla 
som älskar  
Italien, mat  
och vin 

”Att lyssna på riktigt är 
både en konst och ett 
hantverk. Boken är  
genomlysande, heltäck-
ande, lättfattlig och  
tankeväckande.” 
Björn Natthiko Lindeblad

“Det här är spännings-
roman med extra allt. … 
Miljöbeskrivningen är  
fantastisk. Det är stor-
slaget, spännande och 
väldigt oförutsägbart.”  
P4, Sveriges Radio  

Storslagen 
kärleksroman 
om en kvinnlig  
pionjär i andra 
världskrigets  
Frankrike 

OM 
Tommy Nilsson/Linda Newnham 
9789189057128, sid 270, FACK 
2020-03-04

EN KORT HISTORIA OM ALLA SOM NÅGON  
GÅNG HAR LEVT : GENERNAS HISTORIA 
Adam Rutherford 
9789170285479, sid 412, FACK 
2020-04-07 

MINAS HUS 
Heidi Bjørnes  
9789189057388, sid 310, SKÖN 
2020-02-27

SÅRBAR& SUPERSTARK 
Mia Törnblom 
 9789189057401, sid 250, FACK 
 2020-04-14

FJÄRILSRUMMET 
Lucinda Riley 
 9789189057340, sid 640, SKÖN
2020-04-14 

FAMILJEN MORELLI 
Per Schlingmann / Karl Ljung 
9789189057418, sid 268, SKÖN 
2020-04-07

KONSTEN ATT LYSSNA 
Annika Telléus  
9789189057098, sid 140, FACK 
2020-03-27

UR ASKAN 
Lina Areklew  
9789189057395, sid 372, SKÖN 
2020-05-22

DEN FRANSKA FOTOGRAFEN 
Natasha Lester  
9789170285462, sid 473, SKÖN 
2020-05-22



INTERVJU AV SELMA STORIES

5 KVINNLIGA DECKARSTJÄRNOR 
ATT HA KOLL PÅ
Deras böcker hyllas av läsare såväl som kritiker och toppar ständigt listor över de mest köpta 
och lyssnade böckerna. SelmaStories listar fem kvinnliga deckarstjärnor som vi garanterat 
kommer att se mer av i framtiden.

1. JOHANNA MO
Johanna Mo, född 1976, har gett ut flera romaner och noveller. 
Med novellen Allt annat får glömskan ta nominerades hon 
2011 till Sveriges Radios Novellpris och 2013 tilldelades hon 
Barometern-OT:s kulturpris Gyllene Fjädern. Hennes deckar-
serie om Helena Mobacke har nått en stor läsarkrets och nu 
är hon aktuell med Nattsångaren – första delen i deckarserien 
Ölandsbrotten. Polisutredaren Hanna Duncker återvänder till 
barndomens Öland efter att hennes pappa gått bort. När en 
15-årig pojke hittas död vid en rastplats dras Hanna in i en 
utredning som berör hennes bästa vän, en vän som hon många 
år tidigare övergav.

2. STINA JACKSON
Stina Jackson, född 1983, debuterade 2018 med succéboken 
Silvervägen. Boken hyllades av läsare och kritiker och hon till-
delades Svenska deckarakademins pris för årets bästa kriminal-
roman och priset Glasnyckeln för Årets bästa nordiska 
kriminalroman. I uppföljaren Ödesmark reser vi till en liten by 
utanför Arvidsjaur. Här bor Liv tillsammans med sin gamla 
pappa Vidar och tonårssonen Simon. De är en speciell familj 
och Liv känner grannarnas blickar. Alla undrar varför Liv har 
stannat med sin pappa, vad det är som håller henne kvar. De 
pratar om Vidars förmögenhet, hur rik han borde vara efter 
alla skogsaffärer och vilket lätt villebråd familjen är.
  I en tidigare intervju med SelmaStories säger Stina så här 
om deckargenren: ”Jag är en true crime-fanatiker. Väldigt 
fascinerad av försvinnanden, människor som plötsligt är borta, 
spårlöst. Och framför allt funderar jag över omgivningen.   
Hur går man vidare som närstående om man aldrig hittar en 
person, en kropp? Det är ju om möjligt ännu värre, att inte veta 
vad som hänt”.

3. AMY ENGEL
Amy Engel är en amerikansk författare som med Alltid en 
dotter nu introduceras för den svenska publiken. I det fattiga 
Ozarkbergen i Missouri lever Eve och hennes dotter Junie. Eve 
kommer från en trasig uppväxt och gör allt för att ge Junie 
en någorlunda god barndom. En dag kommer polisen till 
restaurangen där Eve jobbar, de har hittat Junie och hennes 
lekkamrat döda. Mördade. När utredningen inte leder någon-
stans ger sig Eve ut på en jakt på rättvisa. En jakt som tar henne 
från stadens ruffigaste kvarter ut till de omgivande skogarna 
och slutligen till hennes barndoms trailerpark.

4. LINA BENGTSDOTTER
Lina Bengtsdotter, född 1977, har tidigare jobbat som lärare 
och fick sitt genombrott 2017 med boken Annabelle. Lina 
tilldelades Crimetime Specsavers Award för bästa deckardebut 
och uppföljarna Francesca och Beatrice har även dem fått fina 
mottaganden av kritiker och läsare. I sommar ges böckerna ut 
på nytt. I Annabelle beger vi oss till det lilla samhället Gullspång, 
på gränsen mellan Västergötland och Värmland. Här för-
svinner 17-åriga Annabelle en varm sommarnatt. När varken 
lokalpolisen eller Missing people gör några framsteg kallas 
kriminalinspektör Charlie Lager från Nationella operativa av-
delningen till platsen, en plats som hon 14 år gammal lämnade 
bakom sig. Medan Charlie försöker få fram sanningen om vem 
Annabelle var och vad som hänt henne, gör hon skrämmande 
upptäckter om sin bakgrund. Och hon tvingas möta sitt värsta 
minne: den gången hon lät en annan människa dö.

5. TINA FRENNSTEDT
Tina Frennstedt har mångårig erfarenhet som kriminalreporter 
och har jobbat på flera av landets stora tidningar och tv-produk-
tioner. Hon har tidigare gett ut boken Diplomatdottern och kom 
2019 ut med sin första deckare: Cold Case: Försvunnen. Tina 
har specialiserat sig på cold cases och inspireras i sina böcker 
av verkliga fall. I hennes senaste bok Cold Case: Väg 9 hittas 
en kontroversiell konstnär död vid Stenhuvud fyr på lång-
fredagsmorgon. Nära kroppen hittar man en märklig lera som 
är identisk med den som fanns på brottsplatsen utanför Ystad 
där den unge pianisten Max Lund mördades 15 år tidigare. 
Kriminalinspektör Tess Hjalmarsson och Marie Erling hittar inga 
uppenbara kopplingar mellan offren, men nyheten startar en 
dramatisk kedja av händel-
ser på Österlen. Samtidigt 
börjar en tvåbarnsmamma 
misstänka att hennes man 
inte är den hon trodde att 
han var.

 

Vill du veta mer om böcker, 
författare och aktuella ämnen 
som det pratas om? Följ oss 
på Facebook, Instagram och 
anmäl dig till vårt nyhetsbrev 
på selmastories.se.



DÅ, NÄR JAG VAR POET 
Niklas Rådström 
9789100183387, sid 120  
Inbunden 2020-06-02

TULLIAS VÄRLD 
Kerstin Ekman 
9789100182908, sid 192  
Inbunden  2020-05-15

EN TRYGG HAMN 
Nora Roberts 
9789100173845, sid 192  
Inbunden  2020-06-09

JAGAD 
Joyce Carol Oates 
9789100182670, sid 208  
Inbunden 2020-05-22

DEN SISTA ÖNSKNINGEN  
Andrzej Sapkowski 
9789198616828, sid 320  
Danskt Band 2020-06-26

ÖDETS SVÄRD 
Andrzej Sapkowski 
9789198616804, sid 384  
Danskt Band 2020-06-26

STREGA 
Johanne Lykke Holm 
9789100180874, sid 180  
Kartonnage 2020-05-22

BILL NILSSONS SISTA VITA SKJORTA 
Björn Ranelid 
9789100183158, sid 368  
Inbunden  2020-08-07

TYSKA HUSET 
Annette Hess 
9789100179298, sid 304  
Inbunden 2020-06-16

HUR MAN BLIR SLÄNGD ÖVERBORD 
Emmy Abrahamson 
9789100180973, sid 224  
Inbunden 2020-06-12

DE FÖRSVUNNA 
Lizette Romero Niknami
9789100182311, sid  
Kartonnage 2020-08-28

SÄG INGET OM LYDIA  
Celeste Ng 
9789100177362, sid 272 
Inbunden 2020-05-05

PASTOR VIVEKA OCH FEMINIS-
TERNA PÅ STOCKROSVÄGEN 
Annette Haaland 
9789100182816, sid 304 
Inbunden 2020-05-05

ATT DÖDA EN HÄRMTRAST  
Harper Lee 
9789100168186, sid 368 
Inbunden 2020-05-12

LYRIK LYRIK 
SKÖNLITTERATUR

Läs de två fristående 
novellsamlingar  från 

bokserien Witcher, 
som inspirerat till det 
populära datorspelet 

och tv-serien.



JÄGARNA I ARMENTIÈRES  
Steve Sem-Sandberg 
9789100179984, sid 144 
Inbunden 2020-08-07

DEN TRETTONDE LÄRJUNGEN  
Christina Erikson 
9789100181949, sid 384 
Inbunden 2020-08-07

SARAJEVO - MINNEN FRÅN EN BELÄGRING 
Jasenko Selimovic, 9789100153915
sid 240 Inbunden 2020-05-19

TURISTER I TREDJE RIKET Julia Boyd 
9789100180294, sid 480 
Inbunden 2020-06-02

FRÅN PLATON TILL DEMOKRATINS KRIS 
Sven-Eric Liedman, 9789100182885
sid 368, Inbunden 2020-08-04

TÄNK OM Roland Paulsen 
9789100182229, sid 368 
Inbunden 2020-07-31

TRUBBEL Jan Malmborg 
9789100174408, sid 496 
Inbunden 2020-06-16

UNDERLAND Robert Macfarlane
9789100180850, sid 464 
Danskt Band 2020-07-17

LÖGNERNA Lennart Pehrson 
9789100176822, sid 326 
Inbunden 2020-05-22

ÖDELÄGGAREN Christina Herrström 
9789100180010, sid 326 
Inbunden 2020-09-01

DEN SORGSNE BUSS- 
CHAUFFÖREN FRÅN ALSTER 
Håkan Nesser 
9789100183127, sid 400 
Inbunden 2020-07-29

INNAN MOLNEN KOMMER 
Mari Jungstedt 
9789100183257, sid 304 
Inbunden 2020-06-01

BLOD SÄLJER  
Stephen King 
9789100184018, sid 512 
Inbunden 2020-06-05

GUD 99 
Hassan Blasim 
9789100177324, sid 192 
Flexband 2020-08-28

ALLTID EN DOTTER 
Amy Engel 
9789100181314, sid 256 
Inbunden 2020-06-12

SVARTSVALA 
Josefin Roos 
9789100181635, sid 208 
Inbunden 2020-08-18

MED MIG LEKER LIVET 
David Grossman 
9789100182519, sid 288 
Inbunden 2020-08-11

SOVSÅGOTT 
Anders Roslund 
9789100180157, sid 416 
Inbunden 2020-07-01

FAKTA
Hans berättelse är ett 
skakande vittnesmål 
från ett krig som än 
idag är ett öppet 
sår i Europa, från en 
belägring som aldrig 
upphör för dem som 
tvingades uthärda 
den.

En berättelse om 
nazismens framväxt 
under mellankrigsti-
den, genom tidigare 
opublicerade ögon-
vittnesmål.

”Från Platon till ...” 
har blivit något av 
ett standardverk 
om de ledande 
politiska tänkarna 
genom tiderna. 

I Tänk om tecknar 
Roland Paulsen ett 
panorama över 
orons kulturella 
variationer och his-
toriska utveckling. 

I Underland gör 
Robert Macfarlane 
en upptäcksresa till 
jordens inre, och 
vad han söker är 
människans djupast 
begravda hemlig-
heter, drömmar och 
farhågor. 

Lennart Pehrson 
skildrar USA-s 
1960-talshistoria 
utifrån presidenters, 
soldaters, rock- 
skribenters, film- 
stjärnors och 
ungdomars liv och 
minnesbilder. 

Jag gick hem och 
lagade söndags-
middag till mina 
barn och medde-
lade att jag tyvärr 
inte hade mött 
Gud. Vem jag 
hade mött visste 
jag ännu inte.

Biografin Trubbel
berättar om 
trubaduren Olle 
Adolphsons  
händelserika liv  
i dur och moll.

´



ETT NYTT FÖRLAG SOM SÄTTER KVINNORNA I CENTRUM

ATT VARA KVINNA ÖVER SITT LIV Barbro Dahlbom-Hall 
9789189051072, sid 224, Flexband 2020-04-22

NATTSÅNGAREN Johanna Mo 
9789189051003, sid 432,  Inbunden 2020-06-10

HÅLL KÄFTEN OCH VAR SÖT Vita Andersen 
9789189051096, sid 224, Inbunden 2020-03-04

Att vara kvinna över sitt liv av nestorn inom genusmedvetet 
ledarskap, Barbro Dahlbom-Hall, är en omvälvande bok 
som ger kraft och mod åt kvinnor som vill framåt. Tio enkla 
budord - en vägledning i konsten att ta makten över och ge 
sig själv rätten att styra vilken riktning livet ska ta.

”Det här är en handbok i att vara kvinna som jag önskar 
att jag läst tidigare i livet, och hoppas många yngre kvinnor 
kommer att läsa, men även äldre för att fortsätta att vara 
kvinna över sitt eget liv. Helhetsbetyg: 4.” 
Helena Kubicek Boye, BTJ-häftet nr 11, 2020.

15-årige Joel hittas död och illa misshandlad vid 
Möckelmossens rastplats och Hanna dras in i en 
utredning som berör hennes äldsta vän. Vännen 
hon övergav många år tidigare. Hannas förflutna 
definierar henne som människa och polis, hon är 
en överlevare som vi kommer att vilja följa i många 
böcker. Ölandsbrotten är en deckarserie om att 
leva i skuggan av brott och att inte kunna klippa 
banden med det förflutna och sin hembygd. 

Barnen i Vita Andersens noveller är skyddslösa och utsatta.  
De lär sig hålla käft och som vuxna formas de att leva upp 
till rådande kvinnoideal. Vita Andersens novellsamling slog 
ner som en bomb när den kom ut första gången på svenska 
1979 och är en modern klassiker redo att upptäckas av en 
ny generation.

”Som ung vuxen läste jag Vita Andersens novellsamling 
Håll käften och var söt för första gången. Läsningen blev 
ett av mina absolut starkaste skönlitterära möten. Aldrig 
tidigare hade jag läst någon som kunde beskriva vanmakt 
och skam på det sätt som hon gjorde.”
Ur Helena von Zweigbergks nyskrivna förord

Rafflande intrig 
och en stor

dos mänskliga 
relationer
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ETT NYTT FÖRLAG SOM SÄTTER KVINNORNA I CENTRUM LITTERÄRA FAVORITER I FICKFORMAT

NORMALA MÄNNISKOR Sally Rooney  
9789100184704, sid 336 
Albert Bonniers Förlag 2020-06-09

LÖPARNA Olga Tokarczuk  
9789100186142, sid 368 
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

DE AFGHANSKA SÖNERNA Elin Persson
9789179753702, sid 192  
Bonnier Carlsen 2020-08-06

MIDSOMMARMORDEN Magnus Nordin
9789179751548, sid 272  
Bonnier Carlsen 2020-06-09

NICKELPOJKARNA Colson Whitehead 
9789100186166, sid 235  
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

KÖTTETS TID Lina Wolff
9789100186050, 
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

MOLNFRI BOMBNATT Vibeke Olsson
9789100186272, sid 640 
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

MYTEN OM SISYFOS Albert Camus 
9789100184940, sid 128 
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

FRÄMLINGEN Albert Camus 
9789100185305, sid 128 
Albert Bonniers Förlag 2020-08-06

SAMTAL MED VÄNNER Sally Rooney  
9789100186708, sid 336 
Albert Bonniers Förlag 2020-06-16

VEM DÖDADE BAMBI? Monika Fagerholm
9789100186197, sid 336 
Albert Bonniers Förlag 2020-09-03

1794 Niklas Natt och Dag  
9789137157634, sid 512 
Forum Bokförlag 2020-09-10

Normala människor är en 
roman om kärlek, klass 
och makt, och om hur en 
person kan förändra en 
annan människas liv.

En roman om att befinna 
sig i ständig rörelse. Men 
också om att till varje  
pris bjuda motstånd –  
att bromsa och bevara …

I sin romandebut tecknar Elin 
Persson osentimentalt tre unga 
livsöden med värdighet och 
medmänsklighet. Och läsar- 
hjärtat brister. 

När medborgarrättsrörelsen når den 
svarta enklaven Frenchtown, tar den 
unge Elwood orden från Martin Luther 
King till sitt hjärta: Han är lika bra 
som någon annan.

En skribent åker till Madrid för att få 
inspiration. I en bar träffar hon en 
man som tror sig vara förföljd. Han 
ber henne gömma honom, och i 
gengäld berättar han sin historia.

Molnfri bombnatt fick ett stort 
genomslag hos läsare och kritiker 
när den utkom första gången 
1995. En historia som aldrig får 
upphöra att engagera. 

Är livet värt att leva? Detta är 
enligt Albert Camus filosofins 
grundläggande fråga. Allt  
annat är tidsfördriv. 

En roman om sanning, 
rättvisa och förnuft, en av 
Albert Camus och 1900- 
talets mest inflytelserika 
mästerverk.

Samtal med vänner är en 
roman om avundsjuka, klass, 
sex, politik, vänskap och kärlek 
i samtiden berättad med stor 
tonsäkerhet och värme. 

Möt väninnorna Saga-Lill och Emmy 
Stranden, båda från Gråbbå. Emmy 
är småbarnsmamma. Saga-Lill är en 
vilsen före detta teologistuderande 
som försöker hitta fotfäste.

Uppföljaren till 
succéromanen 1793, 
som tagit Sverige och 
världen med storm.

TV
-serie 
succé

NOBELPRISET 
I LITTERATUR 

2018 

Mördaren, som lämnade signaturen X på 
mordplatsen, hittades och dömdes, fallet 
klarades upp och livet gick vidare. Tills nu. 
Magnus Nordins senaste sommarthriller är 
en dödlig katt och råtta-lek. 



LÄRORIK LITTERATUR FÖR STORA OCH SMÅ

UPPTÄCK SVERIGE Johan Erséus 
9789171263742, sid 320 Inbunden 2020-07-09

ATT BYGGA ETT LAG Janne Andersson, Henrik Johnsson 
9789171265302, sid 144 Flexband  2020-09-18

BARNENS BOK OM DINOSAURIER Andrea Pinnington, Caz Buckingham 
9789171265241, sid 26 Boardbook 2020-08-13

BARN SOM FÖRÄNDRAT VÄRLDEN Jenny Strömstedt 
9789171265258, sid 160 Inbunden 2020-09-15

Kronprinsessan Victoria har under två års tid 
vandrat genom Sveriges samtliga landskap.  
”I Sverige kan man uppleva nytt precis där man 
bor. Det är egentligen bara att öppna dörren. 
Det behöver varken vara krångligt eller kost-
samt.” Victoria 

Förbundskapten Janne Andersson har hyllats 
för sitt tydliga ledarskap – som gett det svenska 
landslaget stora framgångar. I denna bok delar 
han med sig av sina erfarenheter om hur man 
bygger lag, sätter gemensamma ramar och 
hanterar konflikter. 

Om du hade levt för miljoner år sedan hade 
du kanske fått höra samma ljud som i den  
här boken. Då levde dinosaurier på jorden,  
varelser som var fantastiska på olika sätt –  
stora, starka, snabba eller våldsamma. 

Detta är den fantastiska boken om viljestarka, 
smarta och handlingskraftiga unga människor 
som förändrat världen. Journalisten Jenny 
Strömstedt berättar om 17 barn som på olika sätt 
gjort världen bättre. Boken är rikt illustrerad av 
den prisbelönta illustratören Beata Boucht.
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CIRKUSDECKARNA OCH GODISMYSTERIET 
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VARGBRÖDER:  
SJÄLSLUKARENS BARN 7 
Michelle Paver 
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Inbunden April

OLOF PALMES SISTA STEG 
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OM DET GODA KRIGET 
Gunnar Wall 
9789155263768, sid 385 
Inbunden April
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JAKOB WEGELIUS: ”DET SÄGER MYCKET OM  
EN MÄNNISKA HUR HON BEHANDLAR DJUR”

Den som ännu inte lockats in i Jakob Wegelius vindlande 
äventyrsberättelser om apan Sally Jones har något fan-
tastiskt framför sig. Nu kommer tredje boken Den falska 
rosen – en mörk berättelse som kantas av gaslyktors 
hoppfulla ljus.
Det fanns en tid, för inte alltför länge sen, då världen  
fortfarande var väldigt stor och okänd. Då det inte räckte 
med ett vältankat kreditkort för att kunna resa vartsomhelst 
på jorden inom två dygn utan där namn på avlägsna 
hamnar var spännande och ouppnåeliga.
Och under den tiden utspelar sig de sagolika äventyrs-
böckerna om apan Sally Jones. Det började med den 
bildbaserade Legenden om Sally Jones, som följdes av 
den 600 sidor långa Mördarens apa. Båda tilldelades 
Augustpriset i barn- och ungdomsklassen. Nu kommer 
äntligen en ny berättelse sedd ur Sally Jones egna ögon, 
och nedtecknade på hennes egen skrivmaskin: Den falska 
rosen. Mörkare än tidigare böcker, men med ljusa stråk av 
kärlek, trofasthet och hopp.
  – Det är inget jag tänkt ut eller så men Den falska 
rosen har blivit mörkare än Mördarens apa. Det har med 
berättelsen att göra, de öden som presenteras berättar 
Jakob Wegelius själv när vi träffar honom en kort tid innan 
hans extremt noggrant genomarbetade bok går till tryck.

Utspelar sig i Portugal och Skottland
Den falska rosen utspelar sig till största delen i ett skitigt 
Glasgow i Skottland, någon gång i början av 1900-talet 
I centrum står fartyget Hudson Queens gåtfulla historia. 
Sökandet efter sanningen leder skutans besättning –  
maskinisten Sally Jones och skepparen Henry Koskela –  
till Glasgows undre värld. Där tar deras resa en ödesdiger 
vändning. För Sally Jones står till slut själva livet på spel. 

Det är en mörk värld full av gangsters, våld och maffiakrig 
i skitiga hamnkvarter där ett liv inte är mycket värt. Inte en 
apas, inte heller en människas.
Att handlingen ligger långt tillbaka i tiden i Wegelius 
böcker har två anledningar. Den ena är att han ville lägga 
handlingen i en tid då världen fortfarande var väldigt stor 
och mer okänd.
  – Världen har krympt dramatiskt nu när vi kan resa 
vart som helst med flyg. Skriver man äventyrshistorier är 
det ett handikapp, säger han.
Det andra skälet har mer med hans egen entusiasm att 
göra.
  – Eftersom jag också illustrerar så tycker jag helt 
enkelt att det är roligare. Det blir väldigt mycket båtar och 
fordon i mina böcker – och allt var mycket snyggare förr. 
Jämför att teckna en Buick från 1932 med en Mitsubishi 
Outlander… Det förstår du nog vad som är roligare att 
teckna.

“Sally Jones är som ett lackmuspapper”
Ångslup. Barkass. Storsegel, mesansegel, akterkapp. Det 
mysiga sjappet, upplyst av en enkel fotogenlampa. Sally 
Jones värld är en värld kantad av sjöfartstermer och med 
känslor som får spela fritt och ta plats. Med telefonen i 
handen för att kunna googla varje okänt ord får läsaren 
inblick i en försvunnen tid då smuggelgods främst bestod 
av sprit och vapen och de onda verkligen var onda. Men 
också en tid då det alltid fanns en grundläggande tro på 
mänsklig godhet och ofta en längtan efter något bättre 
och ljusare under mycket av det som till en början ser 
mörkt ut. Allt nertecknat på Sally Jones skrivmaskin, av 
henne själv.
  – Det är väldigt roligt att skriva utifrån Sally Jones 
eget perspektiv. Hon är en bra utsiktspunkt eftersom hon 
både passar och inte passar in i alla sammanhang. Hon är 
ett djur och det säger mycket om en människa hur denne 
behandlar djur. Sally Jones är som ett lackmuspapper – 
de hon möter visar sitt rätta jag.
  Faktum är att det räcker med karaktärernas reaktio-
ner på Sally Jones för att i huvuddrag beskriva vilka de är. 
Den som behandlar henne illa är ond – medan den som 
först verkar ond men som behandlar djuren väl i grunden 
visar sig vara god.
  – Det var en lyckträff att ”låta” Sally Jones själv skriva 
sin berättelse. Och det är väldigt roligt att skriva genom 

Text: Johanna Stenius, SelmaStories Original finns här: https://www.selmastories.se/artikel/jakob-wegelius-den-falska-rosen/
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hennes röst.
Att det blev så var egentligen en slump. Den som kan sin 
Wegelius vet att i den första boken Legenden om Sally 
Jones så ser läsaren det hela utifrån – men också att Sally 
lär sig läsa och skriva på skrivmaskin. Något han senare 
fångade upp som en möjlighet för henne att berätta egen 
historia för läsarna.
  – Min berättelse får börja med idéer som surrar i  
huvudet som fragment. Och så plötsligt hakar de i  
varandra och blir en längre berättelse. Då börjar jag  
spåna kring de delar som finns och bygga ut. Ser  
språng i berättelsen och låter saker haka i varandra.

Reser mycket själv
Han beskriver sin arbetsprocess som ”pussel-läggning” 
kantad av mycket omfattande research om de miljöer han 
beskriver.
 – Jag har passat på att göra research när jag rest 
själv. Vi var i Indien flera månader, där skrev jag delar 
av Mördarens apa och nu den här gången har jag varit 
Glasgow… Men det är en stad som inte är sig lik. Den 
bombades under kriget så inte mycket är kvar.
Researchen har inte desto mindre varit extremt noggrann, 
till största delen gjort via nätet.
  – Det finns många som dokumenterat, lagt upp  
fotografimaterial, intervjuat de som var med på den 
tiden… Nätet är verkligen en riktig guldgruva.
Han har även låtit sin engelska översättare som är skotte 
läsa manuset noggrant för att stämma av.
  Förutom länderna och karaktärerna han så noggrant 
beskriver är det alltså sjöfarten som dominerar Jakob 
Wegelius böcker, något som är en passion också i livet. 
Han har aldrig varit sjöman men ändå mycket till sjöss,  
under många år på olika fartyg både i England, Sverige 
och Portugal där Sally Jones och Henry Koskela skapar  
sin trygga hemmahamn i böckerna.
  – Jag kom seglade till Portugal med flottans skol- 
fartyg när jag var 16. Det var en överväldigande  
upplevelse att komma seglande över Biscayabukten och 
ge sig in i den här staden… Då blev Lissabon i mitt huvud 
alla äventyrs hemstad och det är därför staden spelar stor 
roll i mina böcker.

Kan bara skriva sina egna berättelser
Det som gör Jakob Wegelius böcker så unika är den 
perfekta kombinationen av text och bild – även om de 
senaste böckerna till största delen är textbaserade. Själv 
betraktar han sig ändå som tecknare i första hand –

 inte författare.
  – Som tecknare känner jag mig professionell – ber 
någon mig göra en illustration och vill ha min stil så fixar 
jag det. Däremot som skribent har jag inte alls samma 
professionella självförtroende. Jag kan teckna på uppdrag 
– men jag kan bara skriva mina egna berättelser.
  Berättelser som vindlar sig fram genom mörka 
gränder och krabba sjöar, mellan hopp och förtvivlan, 
spänning och lugn. Läsaren är som hypnotiserad, och 
upplevelsen fångar människor från en mängd olika delar 
av världen och i alla tänkbara åldrar. Själv tycker Jakob 
Wegelius att han fortfarande gör det som han brann för 
redan som barn.
  – Jag läste väldigt mycket serier som barn. Medan  
jag läste blev jag jättesugen på att skriva själv och rita –  
och det har jag fortsatt med. I princip håller jag på  
med samma sak nu som när jag var fem, det är en  
obruten linje.

FAKTA
NAMN: Jakob Wegelius
BOR: En liten by i Småland.
FAMILJ: Hustrun Lena Sjöberg, också illustratör och  
författare, och två söner: Bruno, 20 och Harry, 17.
LÄSER: Lyssnar mest eftersom det är det bästa  
sällskapet när man tecknar. Mycket kriminallitteratur.
SPELAR: Dragspel och gitarr.

Vill du veta mer om böcker, författare och aktuella ämnen som det pratas om? Följ oss på Facebook, Instagram och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på selmastories.se.
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”Om det regnar i Ahvaz är 
en välskriven och stilsäker  
ungdomsroman med ett 

ungt och spänstigt språk.” 
/Helene Ehriander, 
BTJ-häfte 2020:08



BÖCKER SOM UTBILDAR BÅDE SMÅ OCH STORA

HARRY HAR EN FICKLAMPA Hans Persson
9789178230556, sid 32, Inbunden

HÅLLBART LÄRARLIV Helén Vedlé, Rune Nilsson
9789178231089, sid 205, Häftad 

LÄSCOACHENS ABC Maria Björsell  
9789178230822, sid 128, Häftad 

 MENTAL TRÄNING I SKOLAN Matilda Westerman,  
Thomas Nilsson 9789178230808, sid 90, Häftad

HARRY HAR EN ISBALLONG  Hans Persson
9789178230563, sid 32, Inbunden

222 GREJER DU INTE VISSTE ATT DU VILLE VETA   
Micke Hermansson 9789178231126, sid 122, Danskt band 

Harryböckerna är bilderböcker med naturveten-
skapligt innehåll. Böckerna om Harry ska fungera 
som en mjuk och lekfull ingång till lärande i 
naturvetenskap för både barn och vuxna att 
samlas kring, hemma eller i förskolan. Harrys 
berättelser väcker barnens nyfikenhet och lockar 
de yngsta att lära sig mer om naturvetenskap. 

UPPTÄCK NATURVETENSKAPEN TILLSAMMANS MED HARRY! FÖR FAKTAÄLSKAREN

FORTBILDANDE OCH INSPIRERANDE FÖR LÄRARE!

Boken som när den släpptes hamnade direkt på 
Adlibris topplista ger lärare möjlighet att utveckla 
sin kompetens som genom att lära sig mer om 
planering. Boken kommer med praktiska tips 
och råd kring allt från planering av tiden, smarta 
att-göra-listor till stresshantering och återhämtning. 

Läscoachens ABC - Att bygga och coacha fram 
läshunger tar avstamp i forskning om läsförståelse-
strategier och elevernas språkutveckling. Boken 
ger inspiration, kunskap och konkreta tips på hur 
pedagoger (och egentligen alla) kan bidra till att 
stimulera språkutveckling, utveckla läsförståelse 
och läslust.

Mental träning är systematiskt utarbetad, 
långsiktig och vetenskapligt baserad träning av 
mentala processer. Målet med mental träning 
är helt enkelt att man ska må och fungera 
bättre. Mental träning i skolan handlar dels om 
dig som lärare, dels om dina elever. Och dels 
om allas era hjärnor och tankar! 

Harryböckerna är bilderböcker med naturveten-
skapligt innehåll. Böckerna om Harry ska fungera 
som en mjuk och lekfull ingång till lärande i
 naturvetenskap för både barn och vuxna att 
samlas kring, hemma eller i förskolan. Harrys 
berättelser väcker barnens nyfikenhet och lockar 
de yngsta att lära sig mer om naturvetenskap. 

Visste du att en blåvals tunga väger lika mycket 
som en elefant eller att ”ett ögonblick” en gång 
i tiden faktiskt var exakt 90 sekunder långt? 
Dessa spännande fakta och 220 till får du lära 
dig i 222 grejer du inte visste att du ville veta.
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”Genom tvåspråkiga böcker 
stärks inlärningen av båda  
språken. Se till att skolans  

bibliotek har tillgång till dessa 
böcker. De kommer att glädja 

många elever, föräldrar  
och lärare.”

 
Inger Schwartz, Förstelärare 

med inriktning nyanländas lärande 
Farsta grundskola
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Roligt, fartfyllt och klurigt av spänningsmästaren 
JENS LAPIDUS. Illustrerat av GUSTAF LORD.
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