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inns det något härligare än hösten för en bokälskare?
Efter sommarens alla utomhusaktiviteter är det äntligen
okej att stanna inne i läshörnan med en engagerande
roman eller fackbok. Vi på Bazar Förlag strävar efter att ge
ut böcker som träffar läsaren rakt i hjärtat, berättelser som
stannar kvar länge, ger kvalitativ underhållning eller nya
perspektiv och insikter. Vi hoppas och tror att vår höstlista
speglar denna ambition.
Vi har förstklassig spänning från såväl Ulvön som Nice, norsk
feelgod som värmer frusna hjärtan och en julroman från
Lucinda Riley som så tragiskt har lämnat oss. Dessutom
historiska romaner som skildrar kvinnors kamp i 1920-talets
Sverige och andra världskrigets Frankrike, en briljant
samtidsroman om samlivets utmaningar av norska Heidi
Linde och slutligen Ann Patchetts starkaste roman hittills om
syskonkärlek, besatthet och förlåtelse.
På den facklitterära sidan har vi spännande biografier om
jämställdhetsikonen Barbro Westerholm och AC/DC sångaren
Brian Johnson. Psykiatern Stefan Krakowski har under flera
år infiltrerat incelrörelsen och berättar om en manlighet i
kris med potentiellt förödande konsekvenser. Efter 25 år som
journalist ger vi i höst ut Olof Lundhs samlade texter som visar
bredden i författarskapet. För alla kattälskare skriver Ulrica
Norberg och Carina Nunstedt om kattens läkande kraft. Till
sist två utländska succéer, fenomenet Skriv och bränn och
Världens historia av den norska historikern Terje Tvedt.

SKÖNLITTERATUR

Foto: Magnus Liam Karlsson

Frusen timme
BRITT PERUZZI

Tredje delen i Britt Peruzzis charmiga
Rivieran-serie
En rå snöstorm sveper genom Nice samtidigt som ett svenskt par
hittas mördade i Beaulieu, en liten badort i vinterdvala. Kommissarie
Alda Luppi tar sig an fallet och hittar en ohygglig koppling till en ung
man, försvunnen sedan sju år tillbaka. För att lösa det komplicerade
dubbelmordet måste hon ta sig till Sverige och den karga ön Ven, där
mordoffren gjort allt för att dölja sin hemlighet. Under resan tvingas
Alda Luppi reflektera över sin egen livssituation och ett svårt val hon
måste göra. Till slut återstår bara en fråga - hur ska man leva sitt liv för
att vara helt ärlig mot sig själv?
Frusen timme är tredje delen i Britt Peruzzis omtyckta Rivieran-serie,
där intelligenta mordintriger blandas med mustiga skildringar av mat,
vin och Medelhavsmiljöer.
BRITT PERUZZI är journalist och har tidigare skrivit två böcker i
den omtyckta Rivieran-serien: Aldrig glömma (2019) och Stilla vatten
(2020). Liksom sin huvudperson Alda Luppi har hon italienskt påbrå,
och Nice och dess vackra omgivningar tillhör hennes favoritplatser på
jorden.
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Det holländska huset
ANN PATCHETT

Bästsäljande och kritikerhyllad roman av
en av USA:s största författare
Ann Patchett är tillbaka med sin starkaste bok hittills: en djupt
berörande roman om det starka bandet mellan en bror och en syster,
deras barndoms hus och ett förflutet som vägrar släppa taget om
dem.
I slutet av andra världskriget börjar Cyril Conroy bygga upp ett
enormt fastighetsimperium genom en kombination av tur och
skicklighet. Hans första drag är att köpa Det holländska huset, en
lyxig egendom i utkanten av Philadelphia. Det som var tänkt som en
överraskningspresent till hans fru lägger grunden till familjens rikedom
men också deras undergång.
Det holländska huset är en berättelse om ett förlorat paradis, en
mästerlig roman om arv, kärlek och förlåtelse.
ANN PATCHETT är född 1963 i Los Angeles. Hennes internationella
genombrott kom med romanen Bel Canto (2001), för vilken hon
tilldelats PEN/Faulkner-priset samt det engelska Orangepriset.
Det holländska huset har hyllats av kritiker och läsare över hela
världen, nominerats till The Women’s Prize for Fiction, varit finalist till
Pulitzerpriset och toppat New York Times bästsäljarlista.
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Vad hon klagar över när hon
klagar över hushållsarbetet
HEIDI LINDE

Sex, lögner och äktenskap – om samlivets
utmaningar
Efter tjugotvå års äktenskap vill Vigdis bryta sig loss. Men hur kan hon
rättfärdiga beslutet att lämna en man som är en bra far, inte slår, inte
dricker och inte ligger runt? Kanske handlar det om förväntningar,
om att lägga ribban lite lägre. Men hur lågt kan ribban läggas innan
självföraktet tar över, innan man kvävs, innan man dör?
Linn har alltid varit den vackra. Nu upptäcker hon att män inte längre
vänder sig om efter henne på gatan. Och om hon har förlorat sin
attraktionskraft, vem ska hon vara då?
Vigdis och Linns historier flätas in i varandra av tillfälligheter. När
historien är slut befinner de sig båda på en helt annan plats än när
den startade.
HEIDI LINDE, född 1973, växte upp i Kongsvinger men bor numera i
Oslo. Hon har gått filmskola i Lillehammer och har förutom romaner
och barnböcker även skrivit för TV. Norstedts gav ut hennes litterära
genombrott Nu jävlar! Hon har även gett ut tre barnböcker på Rabén
och Sjögren.
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Den hemliga gåvan
NATASHA LESTER

Historisk kärleksroman om kvinnliga
pionjärer under andra världskriget
Ny stor roman av författaren till Den franska fotografen. En gripande
historia om hur långt vi är villiga att gå för att skydda varandra, och
om en kärlek som mot alla odds aldrig dör.
När den australiska modekonservatorn tittar till sin mormors hus i
Cornwall, hittar hon till sin förvåning en samling Diorklänningar. I sin
jakt efter svaret på hur de hamnade där stöter hon på historien om två
systrar som kämpade för England under andra världskriget och som
fick betala ett högt pris.
Den hemliga gåvan är inspirerad av historien om Christian Dior och
hans syster, Catherine, som var aktiv i den franska motståndsrörelsen.
Men även av verkliga berättelser från kvinnliga piloter och spioner som
utkämpade en dubbel kamp i en mansdominerad värld.
NATASHA LESTER är en av Australiens mest populära och
bästsäljande författare. Med sina historiska kärleksromaner har hon
fått en stor och hängiven skara fans över hela världen. Natasha bor
med sin familj i Perth och när hon inte skriver älskar hon att samla på
vintagekläder, resa och yoga.
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Att välja ett liv
MARIE BJÖRK

Historisk roman om starkt kvinnoöde
Handlardottern Ottilia har länge sett fram mot sin 21-årsdag.
Myndighetsdagen. Äntligen ska hon berätta för föräldrarna om sin
hemliga kärlek.
Men trots att kvinnlig rösträtt införs samma år, inser hon snart att det
är andra som styr över hennes liv. Lantarbetaren Åke anses inte vara
ett gott parti för henne och Ottilia ställs inför ett omöjligt val.
Fem år senare är hon en ensamstående tvåbarnsmamma som arbetar
som mjölkerska på Överjärva Gård utanför Stockholm. Tillvaron är tuff,
men hon har tagit makten över sitt eget liv. Och kanske finns kärleken
där hon minst anar det.
Att välja ett liv är en verklighetsbaserad roman som lyfter fram ett
kvinnoöde i början av förra seklet. En bok i samma anda som Moa
Martinssons älskade statarromaner — om en kvinna som går från
välstånd till armod, men hela tiden står upp för sig själv och sina barn.
MARIE BJÖRK är journalist och författare. Hon har ett starkt
engagemang för feminism och jämställdhet och brinner för att göra
jämställdhetsfrågan tillgänglig och inkluderande. Hon har tidigare givit
ut ungdomsboken Jag blundar tills jag finns och fackboken Handbok
för jämställt föräldraskap.
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Plåster för brustna hjärtan
HEIDI BJØRNES

Norsk feelgoodroman om nya chanser,
kärlek och vänskap
I den fristående uppföljaren till Minas hus får vi återknyta
bekantskapen med de färgstarka och älskade karaktärerna som
visade att det aldrig är för sent för vänskap och kärlek.
Förr sjöd det vackra gamla huset längst in på Strandveien av liv, men
nu är det bara Lilian kvar. Hon sitter där med brutet ben, sörjer sin
döde make och saknar vännerna. Brevbäraren Ergorbert, som är bra
på krishantering, inser att här måste vännerna gripa in!
Samtidigt dyker det upp fler människor som behöver hjälp. Än en gång
fylls huset av heta diskussioner, höga skratt, liv och rörelse, vänskap
och förälskelser.
HEIDI BJØRNES är född och uppvuxen på den norska västkusten
men bor nu i Larvik. Efter att ha arbetat som frisör och sjukvårds
biträde i många år, debuterade hon 2012 med feelgood-romanen
Minas hus. Sedan dess har det kommit ytterligare tre böcker i serien
om de färgstarka karaktärerna i huset på Strandveien.
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I mörkret
LINA AREKLEW

Spännande kidnappningsdrama i ett
vintrigt Örnsköldsvik
I mörkret är en nervkittlande och känsloladdad spänningsroman
där vi åter får möta utredaren Sofia Hjortén och den avhoppade
polisaspiranten Fredrik Fröding.
En fyraårig flicka har försvunnit från sitt hem och snart upptäcks
att fler familjemedlemmar saknas. Klockan tickar för den försvunna
flickan, och Sofia och hennes kollegor söker desperat i ett snötäckt
Örnsköldsvik.
Samtidigt brottas den höggravida Sofia med känslomässiga problem.
Fredrik har inlett ett förhållande hemma i Stockholm och hon själv
väntar barn med en annan man. I bakgrunden finns Fredriks kamp
mot PTSD, längtan efter att återuppta poliskarriären och den aldrig
bleknande tanken på att hans bror Niklas faktiskt kan ha överlevt
Estoniakatastrofen.
LINA AREKLEW föddes i Stockholm 1979 och växte upp i Höga
Kusten. Hon debuterade våren 2020 med kriminalromanen Ur
askan, som lovordades av kritikerna och nominerades till Crimetime
Award Årets debut. Efter en karriär som projektledare inom
telekombranschen, har hon vidareutbildat sig inom litteraturhistoria
och frilansat som redaktör och lektör. Nu bor hon i Stockholm och delar
sin tid mellan arbetet som sälj- och marknadschef inom bokbranschen
och författandet.
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Änglaträdet
LUCINDA RILEY

Fängslande roman från succéförfattaren
Lucinda Riley
Efter trettio år kommer Greta Marchmont tillbaka till Marchmont Hall,
ett ståtligt hus som ligger idylliskt beläget mellan de snötäckta bergen
i Wales. Hon lider av minnesförlust efter att ha varit med om en tragisk
olycka och minns ingenting från det förflutna.
När hon vandrar genom det vintriga landskapet gör hon en
oroväckande upptäckt. På en undangömd plats i skogen hittar hon
en grav, och den bortvittrade inskriptionen på stenen visar att en liten
pojke ligger begravd här - hennes egen son. Greta chockas svårt och
börjar leta efter den person hon en gång var.
LUCINDA RILEY (1966-2021) 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 30 miljoner exemplar samt legat på både New York Times och
Sunday Times bästsäljarlistor.
De sju systrarna-serien, som handlar om adopterade systrar och är
inspirerad av legenden om stjärnkonstellationen Plejaderna, har blivit
ett globalt fenomen. Serien toppar bästsäljarlistorna runtom i världen
och har sammanlagt sålts i över 15 miljoner exemplar.
Lucinda och hennes familj delade sin tid mellan England och en
bondgård i West Cork, Irland, där hon skrev sina böcker.
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36 frågor om kärlek
CALLUM BLOODWORTH

Kärlek är ingen vetenskap. Eller?
Dylan Lantz vill helst inte prata om att han snart fyller 30. Inte heller
att han är singel, avskyr sitt jobb eller är usel på förhållanden. Efter
att i ett svagt ögonblick slutit en pakt att hitta kärleken innan sin
födelsedag accepterar han sin mammas förslag att gå på blinddejt.
Då träffar han Nora.
Laddad med 36 frågor, som sägs vetenskapligt garantera bättre
dejtinglycka, försöker han vinna hennes hjärta. Det finns bara två
problem. Han har inte berättat om sin bror Max. Han har inte heller
berättat för henne om Emma. Bästa kompisen som han delar lägenhet
med och som hittills varit den viktigaste kvinnan i hans liv.
36 frågor om kärlek är en romantisk komedi fylld med humor, svärta
och croissanter.
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Brevet till Fredrika
SIRI GUSTAFSSON

När du får en andra chans att följa dina
drömmar
Fredrika och hennes mormor har alltid haft en väldigt nära och innerlig
relation. Så när mormor dör och efterlämnar ett hus som ingen kände
till blir Fredrika naturligtvis väldigt förvånad. Men mormor har även
skrivit ett brev där hon berättar om morfar, och hur han bara försvann
på ett oförklarligt vis. Nu hoppas hon att Fredrika ska kunna forska lite i
vad som hände den där dagen. Och varför.
Fredrikas äktenskap är på upphällningen, det enda som håller dem
samman är den lilla son de har. Hon är till en början inte klar över vad
hon ska göra med arvet, men allteftersom hon lär känna huset och det
lilla samhället det ligger i, blir hon mer och mer övertygad om att hon
ska behålla det. Kanske rentav flytta dit och börja om på nytt.
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Sporten och livet enligt
Lundh
OLOF LUNDH

Texter av landets mest hårdkokta
sportjournalist
Olof Lundh har varit journalist sedan slutet av 1990-talet. De
senaste femton åren har han bevakat fotbollsvärlden för TV4:s och
Fotbollskanalens räkning, men innan dess hann Olof med flera år som
reporter på Göteborgs-Posten och Expressen – där han också var
tidningens USA-korrespondent. Olof skriver även krönikor i Dagens
Industri om idrott och affärer sedan fem år tillbaka.
I den här boken har vi samlat de bästa reportagen, krönikorna och
texterna från hans dryga 25 år som journalist. Du får läsa om allt
från hur det går till i Monaco när tv-rättigheter byter ägare till vad
hans mamma betydde för honom. Och ja, det finns texter om Zlatan
Ibrahimović också.
OLOF LUNDH, född 1966, är journalist på TV4, C More och
Fotbollskanalen. Han skriver även krönikor om idrott och affärer
i Dagens Industri och har en egen podcast. Han blev årets
sportjournalist 2015, fick Per Wendel-priset som årets nyhetsjournalist
2016 och var programvärd för Stora Journalistpriset 2019. Olof Lundh
har tidigare gett ut Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll (2016)
och Allsvenskan enligt Lundh (2018) samt Landslaget enligt Lundh
(2020). Lundh har deltagit i frågesporten Alla mot alla i fem säsonger i
rad utan att vinna, vilket gör ont i honom.
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Incel
Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris

STEFAN KRAKOWSKI

Kvinnohat, radikalisering eller ensamhet?
Incel är ett begrepp som skrämmer och som ofta förknippas med
kvinnohat och våld. Men stämmer verkligen den bilden? Är män som
lever i ofrivilligt celibat potentiella våldsverkare och terrorister eller
bara ensamma män, bortstötta av samhället? Är de rent av en del
av en manlighetskris där kvinnorna håller på att köra om männen
utbildningsmässigt och ekonomiskt?
Stefan Krakowski har som en av de första i världen personligen
djupintervjuat en rad incelmän som nu berättar om sina liv och avslöjar
sina innersta tankar. Boken ger även en unik inblick i den mörkare
delen där författaren under falsk identitet infiltrerat incelrörelsen. Han
väver också in episoder från sitt eget liv som haft stor betydelse för
honom i egenskap av man.
STEFAN KRAKOWSKI är författare, skribent och överläkare i psykiatri.
Han har en läkarexamen från Karolinska Institutet i Stockholm och en
Certificate in Terrorism Studies från St Andrew-universitetet i Skottland.
Som läkare är Stefan främst verksam inom akutpsykiatrin. Incel - om
ofrivilligt celibat och en mansroll i kris är hans tredje bok.
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Om att aldrig ge upp
BARBRO WESTERHOLM
& INGRID KINNE LINDGREN

Alltid på språng med den lilla människan
i fokus
För första gången berättar den outtröttliga Barbro Westerholm om sitt
liv som kvinna, läkare, ämbetsman och liberal riksdagsledamot. Under
mer än fem decennier har hon påverkat och förändrat det svenska
samhället i en mängd sociala frågor, från vaggan till graven. Hon
brinner för att undanröja hinder så att människor kan leva sina liv som
de vill så länge det inte skadar någon annan.
Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som 1979
drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en
psykisk sjukdom. Efter detta har hon varit engagerad i andra frågor
kring homosexuellas rätt och fortsatt att arbeta för HBTQ-frågor
och homo-, bi- och transpersoners rättigheter. I riksdagen har hon
lyft frågor om sex och samlevnad, genus, alkohol, tobak, narkotika,
åldersdiskriminering och dödshjälp. Ibland går hon i mål, ibland inte,
men hon ger aldrig upp.
BARBRO WESTERHOLM, född 1933, är läkare och forskare
med en lång karriär inom svensk förvaltning som Medicinalråd
och Generaldirektör för Socialstyrelsen, medicinsk expert vid
Apoteksbolaget, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, vice
ordförande i WHO:s styrelse m.m. Idag är Barbro riksdagsledamot för
Liberalerna och ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse.
INGRID KINNE LINDGREN är journalist och redaktör. Hon
jobbade på SvD, Ekoredaktion och Kanalen på SR innan hon blev
redaktionschef på Upsala Nya Tidning och senare chefredaktör för SPF
Seniorernas tidning Veteranen.
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Klassisk rebell
LINDA L AMPENIUS

Ljuset och mörkret bakom den
framgångsrika fasaden
Linda var den lilla flickan som brann för klassisk musik och över en natt
blev en internationell underhållningsstjärna. Trots alla framgångar
i karriären lider hon av ångest och ätstörningar. Hon berättar om
skammen förknippad med sjukdomarna. Framför allt visar hon att
det efter 23 år går att bli frisk och fri. Musiken hjälper Linda att hålla
huvudet över ytan när motgångarna härjar hennes själ. Men hon kan
också glädjas åt alla otroliga händelser och prestationer som hon har
åstadkommit.
Linda förlorar greppet om sig själv under en lång period, men hittar
så småningom balans och kärlek i livet. Att skriva om livserfarenheter
har varit en omtumlande process som har gett Linda svar på vem hon
egentligen är, en klassisk rebell.
LINDA L AMPENIUS är en finlandssvensk klassisk violinist uppvuxen i
en teater- och musikfamilj i Helsingfors. Linda har haft en framgångsrik
internationell karriär och med åren blivit en känd mediapersonlighet i
Norden. Hon har även jobbat som modell och i april 1998 prydde hon
omslaget på Playboy magazine. Internationellt är hon känd som Linda
Brava.
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Världens historia
Med det förflutna som spegel

TERJE TVEDT

Originell och tankeväckande bok om
civilisationens 5 000 år långa historia
Det är en världshistoria som tar oss genom 5 000 år och fram till idag.
Från de första civilisationerna i Asien och Mellanöstern, genom den
magnifika Ming-dynastin och det ottomanska riket, till den industriella
revolutionen, kolonialtiden och USA:s dominans, till vår tids osäkerhet
gällande Kinas roll, klimatet och civilisationens framtid.
Genom denna resa visar Tvedt varför civilisationer har uppstått,
imperier har försvunnit och hur nutiden kan återspegla det förflutna.
Det här är en bok som ger nya insikter i historiens långa utveckling och
samtidigt belyser våra kaotiska tider tydligare.
TERJE TVEDT är professor vid Institutionen för geografi på
Universitetet i Bergen. Tidigare har han också varit professor i
både global historia och statsvetenskap vid Universitetet i Oslo.
Terje har gjort flera prisbelönta TV-filmer om världshistorien som
visas över hela världen och har fått Free Word Prize och norska
Forskningsrådets spridningspris. Världens historia bygger på en
populär föreläsningsserien Tvedt höll på Nationalbiblioteket hösten
2019 i Norge.
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Catpower
Kattens läkande kraft

CARINA NUNSTEDT & ULRICA NORBERG
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En katts närvaro i ett hem sänker stress och ångest. När katten spinner
utsöndras oxytocin och vibrationerna ger en rad dokumenterade
hälsoeffekter: lägre blodtryck och minskad risk för hjärt- och
kärlsjukdomar. En katt kan hjälpa mot både ensamhet och olika former
av psykisk ohälsa.
I Catpower utforskar författarna vad katterna har betytt i deras liv och
varför många människor mår så bra av att ha katt. Både Ulrica och
Carina har haft långa perioder med sjukdom i familjen och har tydligt
upplevt hur katterna visat vägen till mer lugn, lek och återhämtning.
Katter väcker det allra vackraste inom oss.
Genom att inspireras av kattens 9 liv kan du lära dig att värna din
integritet, njuta mer, rensa ut och göra plats för mer lek och glädje.
ULRICA NORBERG I egenskap av journalist, författare, tillika
meditations- och yogalärare, är familjens katter Bore och Clea stor
inspiration och trygghet. För Ulrica och hennes man har deras djur
varit ett stort stöd genom svåra perioder där kronisk sjukdom nästan
tog hennes mans liv.
CARINA NUNSTEDT är kattälskare, journalist och förläggare. När
hon träffar kattallergikern Anders fick kärleken henne att stänga
kattdörren på obestämd framtid. Men efter 20 år flyttar de två svarta
allergivänliga katterna Mia och Magnum in och sprider kärlek och
värme när de behövs som allra mest.

BAZAR FÖRL AG – HÖST 2021

20

Foto: Gabriel Liljevall

Handbok i jämställt
föräldraskap
MARIE BJÖRK

En unik bok om det jämställda föräldra
skapet, för både mammor och pappor!
Som blivande föräldrar är det lätt att tappa greppet om
jämställdheten. Det är kvinnan som ska bära och föda barnet,
men när det gäller att bli förälder, att ta hand om ett barn – då är
kvinnor och män lika vilsna, lika uppfyllda av rusig kärlek, lika mycket
förstagångsföräldrar. Vi är alla i lika stort behov av en handbok.
Det finns så många normer och mer eller mindre uttalade regler
och förväntningar som säger hur en mamma ska vara, för att hon är
kvinna, och hur en pappa ska vara, för att han är man. Vi behöver syna
dessa normer, stampa sönder dem, och hålla fast vid våra strategier
för att kunna fortsätta leva jämställt – även efter det att barnet har
kommit.
Med hjälp av den här boken kan föräldraskapet bli något som berikar
och stärker er relation, i stället för att kärleken förgörs. Konkreta tips
varvas med analyser och personliga upplevelser. Ett femtiotal föräldrar
delar på ett ärligt och generöst sätt med sig av sina erfarenheter, och
visar att det finns många vägar att gå för att uppnå jämställdhet.
Boken tar upp det heterosexuella parförhållandet, men har ett
medvetet och öppet tilltal och kan därför läsas av alla, oavsett
familjekonstellation. Den kan med fördel läsas även av er som redan
har barn, och som vill göra er relation mer jämställd.
Det här liknar ingen annan bok om föräldraskap. Det är inte en bok för
mammor eller för pappor, utan en bok för er båda. Så att ni kan gå
från förälskelse till förskola – som ett team!
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Skriv och bränn
SHARON JONES

Är du redo för att ta reda på vem du är,
innerst inne?
Den här boken ska inte läsas av någon annan än dig. Slå dig fri från
tanken på vem du borde vara och hänge dig åt processen av att lära
känna dig själv på nytt.
Skriv och bränn är som en djupintervju med dig själv. Boken ställer
frågor för att du ska förstå vem du varit, vem du är och vem du vill
bli. Utforska de hemliga låsta dörrarna i ditt sinne och var beredd att
känna det hjärtat vill. När du skrivit klart skulle du kunna bränna boken.
Eller så gömmer du den längst in i byrålådan.
Om du är redo att skriva sanningen, inget annat än sanningen, så är
Skriv och bränn redo för dig.
SHARON JONES bor i norra England och jobbar som grafisk
designer. Idén till Burn After Writing kom när hon pratade med
sin tonårsdotter om vad som är viktigt i livet. Efter att ha sett sin
dotters konton på sociala medier blev det uppenbart för henne
att dottern visar upp en annan bild av sig själv där, jämfört med
verkliga livet. Burn After Writing blev därför en bok som bjuder in till
en självreflekterande plats där vi alla får utrymme att vara våra mest
autentiska jag, bara för oss själva.
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Livet enligt Brian
BRIAN JOHNSON

Sångaren i kultförklarade AC/DC, Brian
Johnson, ger äntligen ut sina memoarer
BOKFAKTA
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När Brian för första gången ser Little Richard på BBC förändras hans
liv och han bestämmer sig för att bli rocksångare. Många år senare
blir han inbjuden till en audition för ett av världens största rockband,
efter att i ett decennium försökt slå sig fram inom musikbranschen. AC
DC var i kris efter att sångaren i bandet, Bon Scott, tragiskt gått bort.
Med Brian ombord spelar bandet in sitt mästerverk Back in Black, som
sedan kom att bli det mest sålda rockalbumet genom tiderna. Turnén
som följde spelas inför fullsatta arenor. Brian blir snabbt omfamnad
av bandets fans och resten är historia. Men år 2016 tvingas Brian
sluta i bandet efter att ha fått diagnosen hörselnedsättning. Fyra år
senare gör han en triumferande återkomst till bandet han älskar, med
lanseringen av albumet Power Up.
Karriären har varit en berg-och dalbana men Brian har behållit båda
fötterna jorden och aldrig tappat kontakten med sina rötter. Boken
är en varm, levande, stämningsfull, livsbejakande och humoristisk
berättelse om en älskad artist, med en helt unik röst.
BRIAN JOHNSON föds i Gateshead, Storbritannien, 1947. Han växer
upp i andra världskrigets skugga som son till en brittisk arméofficer
och en italiensk mamma. Efter att ha gått med i AC/DC 1980, efter
grundaren Bon Scotts död, sjöng han på det ikoniska albumet Back in
Black som har sålt 50 miljoner exemplar över hela världen och är det
bäst säljande hårdrockalbumet genom tiderna. AC/DC har totalt sålt
över 200 miljoner album över hela världen. Deras comebackalbum från
2020, Power Up, släpptes efter att Brian hade återanslutit till bandet
och blev nr 1 i 23 länder.
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