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Snart är sommaren här och i år är den mer efterlängtad än någonsin. Efter månader av 
mörker och isolering hägrar drömmen om uteliv, umgänge, sol och bad. Och äntligen 
har vi oceaner av tid för att läsa och lyssna på engagerande berättelser. Vi på Bazar 
Förlag har gjort vårt yttersta för att skapa en perfekt kompott med spänning, kär-
lek och allvar. Säsongens tre fackböcker är alla biografier om fascinerande livsöden. 
Youtubefenomenet Mikael ”Clueenews” Hallström berättar om sin kamp för kär-
leken, Petra Malm skildrar hur det är att vara kvinna och elitsoldat i Sveriges hemli-
gaste förband och den 101 år gamla förintelseöverlevaren Eddie Jaku delar med sig av 
sin förmåga att välja lycka istället för bitterhet.

SOMMAR MED BAZAR

På vår skönlitterära lista hittar ni en skatt av 
romaner som kommer att förgylla lata semes-
terdagar. Vi är otroligt stolta över våra två 
svenska debutanter. Eleonore Holmgren 
har skrivit sommarens härligaste roman om 
vänskap över klass- och generationsgrän- 
ser. Och Anna Larssons Medan världen ser 
på tillhör det bästa vi har läst i romance-
genren. Därtill har vi norsk spänning av 
succédebutanten Randi Fuglehaug, en 
historisk roman av läsarfavoriten Lisa 
Wingate, engelsk kvalitetsunderhållning 
av debutanten Marianne Cronin och sist 
men inte minst … den efterlängtade sjunde 
delen i Lucinda Rileys succéserie De sju  
systrarna. Äntligen får vi veta vem den  
saknade systern är!
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DEN SAKNADE SYSTERN
LUCINDA RILEY
De söker över hela världen för att finna henne. 

De sex adoptivsystrarna D’Aplièse har alla varit ute på en osanno-
lik resa då de sökt och funnit sina rötter. Men en fråga kvarstår: 
vem är deras sjunde syster och var finns hon?

De har bara en ledtråd – en bild av en stjärnformad smaragdring. 
Jakten på den sjunde systern kommer att föra dem över hela 
världen – från Nya Zeeland till Kanada, England, Frankrike och 
Irland – och förena dem alla i strävan att slutligen få familjen att 
bli komplett.

Sakta men säkert avslöjar de en historia om kärlek, styrka, svek 
och uppoffringar som inleddes för nästan hundra år sedan, då 
andra modiga unga kvinnor riskerade allt för att förändra världen 
de levde i.

Den saknade systern är den sjunde, efterlängtade delen i succé-
serien som har förtrollat en hel värld.

LUCINDA RILEY föddes på Irland och efter en tidig karriär 
som skådespelerska inom film, teater och tv, skrev hon vid 24 års 
ålder sin första bok. Hennes romaner har översatts till 37 språk, 
sålts i 20 miljoner exemplar världen över och toppat både New 
York Times och Sunday Times bästsäljarlistor.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Maj 2021
Recensionsdatum: 2021-05-28
Sidantal:  800 sidor
Översättare: Gabriella Andersson  
& Mia Ruthman
Uppläsare: Gunilla Leining
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB: 9789180060486
ISBN FIL: 9789180060509
ISBN EBOK: 9789180060493
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100 ÅR MED LENNI OCH MARGOT
MARIANNE CRONIN
Livet är kort. Ingen vet det bättre än 17-åriga Lenni som bor på 
en terminalvårdsavdelning på Glasgows sjukhus. Efter att ha kört 
slut på sjukhusprästen genom ändlösa teologiska
diskussioner, går hon med i en konstterapigrupp. Där träffar hon
Margot, en rebellisk åttiotreåring från avdelningen bredvid.
Bandet mellan dem är omedelbart och starkt, och Lenni får
äntligen en nära vän.

I väntan på det oundvikliga bestämmer de sig för ett gemensamt 
projekt: tillsammans ska de måla etthundra tavlor, en för varje år 
som de levt. De delar med sig av hur det är att bli gammal och att 
aldrig få bli det, att finna den person som betyder allt och att för 
alltid undra hur det skulle vara. Minnen av lycka, vänskap, kärlek 
och sorg.

100 år med Lenni och Margot är en ovanligt levande, rolig och
ömsint roman, som skildrar vilken gåva livet kan vara även när
det håller på att tas ifrån oss. 

MARIANNE CRONIN,  född 1990, studerade engelska och 
kreativt skrivande vid Lancaster University innan hon doktore-
rade i lingvistik på University of Birmingham. Nu ägnar hon 
större delen av sin tid åt skrivandet, oftast med sin nyligen inför-
skaffade katt sovande under skrivbordet. Hennes debutroman 
100 år med Lenni och Margot kommer att ges ut i ett stort antal 
länder över hela världen och en stor Hollywoodstudio håller just 
nu på att filmatisera den.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Augusti 2021
Recensionsdatum: 2021-08-18
Sidantal: 350 sidor
Översättare: Jessica Hallén
Uppläsare: Katarina Ewerlöf
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB: 9789180060899
ISBN FIL: 9789180062091
ISBN EBOK: 9789180060905
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SISTA SOMMAREN
ELEONORE HOLMGREN
Adam är utkastad hemifrån och på flykt från en knarklangare när 
han desperat bryter sig in i ett hus i Stockholms skärgård. Där 
överraskas han av 86-åriga Britta, en vresig och bestämd dam som 
mot sina barns vilja har rymt till sitt älskade sommarställe.

Britta låter Adam stanna eftersom hon inser att hon behöver
hjälp. Han får betala för mat och uppehälle genom att jobba
hårt och följa hennes minsta nyck. Till en början gnisslar det
ordentligt mellan dem, men långsamt börjar en vänskap växa
fram som kommer att förändra dem båda.

Britta må vara burdus, envis som synden och lomhörd när hon så
önskar, men Adam inser att hon har ett hjärta av guld bakom
den buttra ytan. Medan han kämpar för att skapa sig en ny
framtid upptäcker han Brittas förflutna – och förstår varför 
Lindö betyder så mycket för henne. Det blir en magisk sommar – 
en av de bästa i Brittas liv. 

ELEONORE HOLMGREN  arbetar som kommunikatör. Nu 
debuterar hon med romanen Sista sommaren som är inspirerad 
av människor och miljöer ur hennes eget liv. Hon bor i Uppsala 
tillsammans med sin familj.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Juni 2021
Recensionsdatum: 2021-06-02
Sidantal: 400 sidor
Uppläsare: Anna Maria Käll
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB:  9789180061810
ISBN FIL:  9789180062060
ISBN EBOK:  9789180062077
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DE SAKNADE VÄNNERNAS BOK
LISA WINGATE
LOUISIANA 1875: I den turbulenta tiden efter det amerikans-
ka inbördeskriget ger sig 18-åriga Hannie ut på en farofylld resa 
för att hitta sin mor och de åtta syskon som alla fördes bort av 
slavhandlare. Hannies dyrbaraste ägodel är tre blå glaspärlor. 
Hennes mormor tog sönder sitt halsband och gav pärlorna till 
sina barnbarn, så att de skulle ha ett kännetecken om de skiljdes 
åt. Drömmen är att de alla ska återförenas en dag och att
pärlhalsbandet ska bli komplett igen. 

LOUISIANA 1987: Den nyutbildade läraren Benny Silva tackar 
ja till att jobba i en skola i en fattig stad i den amerikanska Södern. 
Både elever och föräldrar saknar framtidshopp och har tappat 
kontakten med sina rötter. Men en dag hittar Benny en hundra år 
gammal bok som kommer att förändra allt. 

De saknade vännernas bok har inspirerats av sanna händelser och är 
en underbar berättelse om mod, familjeband och vänskap. 

LISA WINGATE  arbetade som journalist innan hon blev
författare på heltid. Hon fick sitt stora genombrott med romanen 
Innan ni tog oss, som sammanlagt har sålt i över två miljoner 
exemplar. Hon upprepar succén med De saknade vännernas bok 
som gick rakt in på New York Times bästsäljarlista. Lisa Wingate 
bor i Arkansas, USA.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Maj 2021
Recensionsdatum: 2021-05-12
Sidantal: 390 sidor
Översättare: Cecilia Falk
Uppläsare: Gunilla Leining
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB:  9789180060936
ISBN FIL:  9789180062107 
ISBN EBOK:  9789180060943
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ETT FALL MOT DÖDEN
RANDI FUGLEHAUG
Ett fall mot döden är en spännande och underhållande deckare
som utspelar sig bland fjäll och fjordar på det norska Vestlandet.

Under en uppvisning i det norska västkustsamhället Voss störtar
en fallskärmshoppare till marken inför hundratals chockade
åskådare. Undersökningar visar att någon har saboterat 
småbarnsmamman Veslemøy Lilands fallskärm, och den tragiska
olyckan förvandlas till mord. Vem vill ta hennes liv – och varför?

Journalisten Agnes Tveit har just fått ett avgångsvederlag från
en av Norges största kvällstidningar och istället börjat arbeta på
lokaltidningen i sin hemstad. När hon börjar forska i fallet vaknar
hon upp från en yrkesmässig dvala och börjar leta i sin egen
ungdomstid efter svar. Snart upptäcker hon att den vackra
Vestlandsbygden döljer många mörka hemligheter.

Ett fall mot döden är en kriminalroman om nära vänskap och
djupa svek, om att bryta upp och att återvända.

RANDI FUGLEHAUG  är född och uppvuxen i Voss på den 
norska västkusten, men bor numera i Oslo. Hon är författare och 
frilansjournalist och har tidigare givit ut två fackböcker och en 
barnbok.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Juni 2021
Recensionsdatum: 2021-06-09 
Sidantal: 400 sidor
Översättare: Sofia Nordin
Uppläsare: Katarina Ewerlöf 
Format: Inbunden,  ljudbok,  ebok
ISBN INB: 9789170286155
ISBN FIL: 9789170286179
ISBN EBOK: 9789170286162
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MEDAN VÄRLDEN SER PÅ
ANNA LARSSON
Medan världen ser på är en känsloladdad roman om omöjlig kärlek 
och kändisskapets mörka baksidor.

Efter en rejäl livskrasch har Sara lagt karriären på hyllan och 
arbetar nu som ekonom på ett litet förlag i Stockholm. Men allt 
förändras då Hollywood får upp ögonen för förlagets succé-
författare Eben Carlsson. 

Sara tvingas följa med Eben till Los Angeles och där möter 
hon stjärnskådespelaren John Williams. På ytan är han just som 
hon föreställt sig, arrogant och blaserad, och hon håller sig på 
avstånd. Men något sker mellan dem. Något händer. 

Mot alla odds inleder Sara och John en trevande relation. Men 
har deras kärlek någon chans, när de lever så olika liv och har helt 
skilda drömmar?

ANNA LARSSON  är civilekonom och arbetar som konsult i 
eget företag. Hon har gått skrivarutbildningar på Jakobsbergs 
Folkhögskola och Folkuniversitetet. Medan världen ser på är 
hennes debut, en passionerad underhållningsroman som utspelar 
sig i svensk förlagsmiljö och i Hollywood. Anna är uppvuxen i 
Falun men bor numera med sin familj i Sollentuna utanför 
Stockholm.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Juli 2021
Recensionsdatum: 2021-07-07
Sidantal: 320 sidor
Uppläsare: Sofia Berntsson
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB:  9789180061889
ISBN FIL:  9789180061902 
ISBN EBOK:  9789180061896
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ENKELHET: KALENDER 2022
PAULO COELHO

Inspirerande citat från Paulo Coelhos älskade böcker förenas 
med vackra illustrationer av Catalina Estrada. 2022 års tema är 
enkelhet. 

PAULO COELHO  är en älskad brasiliansk författare. Hans 
böcker är internationella bästsäljare och har sammanlagt sålts i 
över 320 miljoner exemplar. Hans verk är fyllda av tidlös visdom 
och har översatts till 83 språk, vilket gör Paulo Coelho till en 
av vår tids mest översatta författare. Hans genombrottsroman 
Alkemisten är en modern klassiker som har inspirerat människor 
över hela världen. 

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Augusti 2021
Recensionsdatum: 2021-08-26 
Sidantal: 200 sidor
Översättare: Sofia Nordin 
Format: Inbunden,
ISBN INB: 9789180062190
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KODNAMN - PAM
PETRA MALM
Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet 
SOG, Sveriges hemligaste förband inriktat på underrättelse och 
strid. Under kodnamnet PAM åkte hon på nationella och inter-
nationella högriskuppdrag. Kodnamnet PAM skyddade hennes 
identitet och det är först nu som civil som hon kan prata om 
delar av det hon gjort som operatör. En berättelse om hemliga 
operationer och strider i krigsdrabbade länder men också om 
svårigheten att vara kvinnlig pionjär i en manlig värld.

Hon beskriver hur hon gick från ett vardagsliv till en krigszon
och hur hon ofta har slått från underläge och funnit fördelar
med att vara kvinna i olika miljöer. Hur hon har använt sin 
expertis till sin fördel. 

PETRA MALM,  föreläsare, elittränare och mental coach, född 
1977. Petra är den första kvinnan att klara antagningsproven till 
det svenska militära specialförbandet Särskilda Operationsgrup-
pen (SOG). Petras pionjärskap och målmedvetenhet har tagit 
henne från det beryktade jägarförbandet K3 vidare till den ytter-
sta eliten inom SOG. Hon evde länge under täcknamnet PAM 
och genomförde uppdrag både nationellt och internationellt, 
idag kan hon vara öppen med en del av vad hon upplevt. Våren 
2021 var Petra en av programledarna i realityserien  Elitstyrkans 
hemligheter, där vanliga människor utsattes för extremt tuffa 
övningar.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Augusti 2021
Recensionsdatum: 2021-08-26 
Sidantal: 220 sidor
Uppläsare: Petra Malm 
Format: Danskt band, ljudbok, ebok 
ISBN DAB: 9789180061117
ISBN FIL: 9789180062084
ISBN EBOK: 9789180061124
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FÖRBJUDEN KÄRLEK
MIKAEL HALLSTRÖM/ 
PERNILLA KARLSSON

Det var kärlek vid första ögonkastet för Mikael. Den snygga 
baskettjejen med det långa, svarta håret hade allt han drömde om. 
Han, som kom från en miljö full av våld och missbruk, fann äntli-
gen trygghet hos Ranja. Men deras kärlek var förbjuden.
Skräcken för vad som skulle kunna hända om Ranjas muslimska
familj fick veta att hon var ihop med en svenne präglade deras
tonårstid och tvingade dem att smyga med sin kärlek i sju år. Det 
tog hårt på deras hemliga förhållande, som pendlade mellan tillit 
och förtärande svartsjuka.

Med hjälp av smarta strategier och en osannolik tur forcerade
Mikael och Ranja det kulturella motståndet. Under den långa
processen bestämde sig Mikael för att konvertera till islam och
så småningom också omskära sig. Tack vare uthållighet, upp- 
offringar och lojala vänner kunde de slutligen nå sitt mål och få 
tillåtelse att gifta sig. 

Förbjuden kärlek är den sanna historien om två vanliga svenska 
tonåringar som älskar varandra och tvingas slåss mot traditioner, 
religiösa föreställningar och fördomar för att få var  tillsammans. 

MIKAEL HALLSTRÖM  är musiker och mediepersonlighet 
som driver Youtubekanalen Cluee News med över 220 000 
följare. Han har hållit på med hiphop sedan han var barn. Just nu 
är Mikael aktuell med gruppen TWÅ. Han är bosatt i Nol utanför 
Göteborg. Pernilla Karlsson är frilansande skribent och för-
lagsredaktör med bas i Göteborg.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Maj 2021
Recensionsdatum: 2021-05-19
Sidantal: 200 sidor
Uppläsare: Viktor Åkerblom
Format: Inbunden, ljudbok,  ebok
ISBN Kartonnage: 9789180060165
ISBN FIL: 9789180061049 
ISBN EBOK: 9789180061032
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VÄRLDENS ÅNGEST
JOHANN HARI

 Journalisten Johann Hari har lidit av depression sedan han var 
liten och började äta antidepressiv medicin i tonåren. Men varje 
år behövde dosen ökas, och Johann, som själv är samhällsvetare, 
började fundera över orsakerna. 

Så Johann åkte ut på en tre år och över sextusen mil lång resa. 
Han gjorde över tvåhundra intervjuer med några av världens mest 
framstående samhällsvetare, men också med helt vanliga männi-
skor som befunnit sig på botten och tillfrisknat.

Han hamnade på alla möjliga ställen som han från början aldrig 
hade anat att han skulle hamna på: en amish-by i Indiana, ett hyres-
hus i Berlin som gjort uppror, en brasiliansk stad som förbjudit 
reklam och ett laboratorium i Baltimore som arbetar på ett helt 
oväntat sätt. 

Nu i nyutgåva med ny titel och nytt omslag! 

JOHANN HARI   är en prisbelönad journalist och har skrivit för 
New York Times och Los Angeles Times. Han har två gånger 
blivit utsedd till Årets tidningsjournalist av Amnesty Interna-
tional UK och är författare till Att tysta skriket: Början och slutet på 
kriget mot narkotikan. Hans TED-talk ”Everything you think you 
know about addiction is wrong” har över 23 miljoner visningar på 
ted.com och Youtube.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Maj 2021
Recensionsdatum: 2021-05-19
Sidantal: ca 300 sidor
Format: Storpocket
ISBN SPO: 9789180062114  
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DEN LYCKLIGASTE MANNEN PÅ JORDEN

EDDIE JAKU
Eddie Jaku betraktade sig alltid först och främst som tysk, i andra 
hand som jude. Han var stolt över sitt land. Men allt detta förän-
drades den 9 november 1938, då han misshandlades, arresterades 
och fördes till koncentrationsläger. Under de kommande sju åren 
utsattes Eddie för alla otänkbara fasor, i Buchenwald, Auschwitz 
och under nazisternas dödsmarscher. Han förlorade sin familj, sina 
vänner och sitt land. 

När han överlevde förintelsen beslutade sig Eddie att möta varje 
dag med ett leende under resten av sitt liv. Han bestämde sig för 
att hylla alla som dött genom att berätta sin historia, dela sin vis-
dom och leva ett så bra liv som möjligt. Han känner att han är den 
lyckligaste mannen på jorden. 

Detta är en stark, hjärtskärande och hoppfull berättelse om hur  
lycka kan hittas även i de mörkaste av tider. Livet kan vara vackert 
om du gör det vackert. Det är upp till dig. 

EDDIE JAKU  föds som Abraham Jakubowicz i Leipzig i Tysk-
land 1920. Han spenderar sju år under andra världskriget i olika 
koncentrationsläger och flyttar efter kriget till Australien och star-
tar ett nytt liv. Eddie har varit volontär på Sydneys judiska museum 
sedan starten 1992. Eddie är sedan 73 år tillbaka gift med Flore och 
de har två söner, barnbarn och barnbarnsbarn.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: Maj 2021 
Recensionsdatum: 2021-05-26 
Sidantal: 320 sidor
Översättare: Marie Ramm 
Uppläsare: Per Runhammar
Format: Inbunden, ljudbok, ebok
ISBN INB: 9789180061704
ISBN FIL: 9789180062183
ISBN EBOK: 9789180061711
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FATTIG STUDENT
KAREN ELENE THORSEN
I denna roliga och användbara kokbok hittar du 20 av de bästa 
veckomenyerna från den norska försäljningssuccén och insta-
gramkontot fattigstudent. Ingen av menyerna kostar över 250 
kronor, och de innehåller allt du behöver för en balanserad kost- 
hållning. Dessutom innehåller boken inköpslistor med billiga
basvaror, tips för att undvika matsvinn och massor av andra råd
för dig som vill vara både ekonomisk och mätt och belåten. 

KAREN ELENE THORSEN, född 1998, studerar livsstils-
förändring och folkhälsa på HK i Oslo. Hon bjuder dagligen sina 
instagramföljare på råd, tips och inspiration på varierande och 
näringsrik kost. Fattig student är Karens första bok och gick rakt in 
på förstaplatsen på bästsäljarlistan i Norge.

BOKFAKTA
Utgivningsmånad: April 2021
Recensionsdatum: 2021-04-28
Sidantal:  200 sidor
Översättare: Sandra Medin
Format: Kartonnage
ISBN KART: 9789180062336
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Minas hus - Heidi Björnes
POC: 9789180062138

Främling i vita rum - Lovette Jallow
POC: 9789180062152

Stilla vatten - Britt Peruzzi 
POC: 9789180062121

Det sista brevet - Cecelia Ahern 
POC: 9789180062169

Den sovande nymfen - Ilaria Tuti 
POC: 9789180062145
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