
katalog

VÅR 2022



SKÖNLITTERATUR



3
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Utgivningsmånad: mars 2021 

Recensionsdatum: 2021-03-08 

Sidantal: 336

Uppläsare: Lo Kauppi

ISBN INB: 9789180062428 

ISBN FIL: 9789180063937

ISBN EBOK: 9789180063944

Foto: Hannah Hedin

Jag är gud
MALIN KARIM

Ursinnig berättarglädje i kvinnlig 
frigörelseroman

Jag är Gud är en vass och humoristisk roman om en kvinna som gör 
upp med sitt förljugna liv och beger sig ut på ett sekulärt korståg 
genom Stockholm.

46-åriga Hermine har fått nog. Hennes perfekta tillvaro med man, två
barn, trendigt jobb, stilren garderob och ett vackert hem står henne
upp i halsen. Hon är trött på att hela tiden förminska sig själv och
anpassa sig efter andras behov.

Hon bestämmer sig för att revoltera och lägga grunden för en 
ny ordning. Inom loppet av en vecka ska hon begå alla de sju 
dödssynderna utan en tanke på konsekvenserna, och när hon har 
strukit den sista från listan ska allt bli annorlunda.

Med svart humor, knivskarpa formuleringar och en ursinnig 
berättarglädje skildrar Malin Karim en oförglömlig frigörelseresa.

MALIN KARIM är frilansjournalist och bor i Stockholm. Hon driver för 
närvarande den populära podden KarimKvarten tillsammans med sin 
man, skådespelaren Alexander Karim, och bloggar regelbundet om 
föräldraskap i tidningen Mama. Malin och Alexander har även skrivit 
två barnböcker tillsammans.

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2022
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Utgivningsmånad: januari 2022 

Recensionsdatum: 2022-01-11 

Sidantal: 384
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ISBN INB: 9789180062718

ISBN FIL: 9789180062732

ISBN EBOK: 9789180062725

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2022

Foto: Anna-Lena Ahlström

Carpe fucking diem
SOFIE WEIDEMANN 

När livet raseras blir allting möjligt

Carpe fucking diem är en bitterljuv kärlekshistoria som utspelar sig i 
dödens skugga på Los Angeles solbelysta gator.

I Hannas telefonbok finns mängder med namn, men när hennes 
liv plötsligt ställs på ända har hon ändå ingen att ringa. Inte ens 
Peter, hennes filmstjärna till pojkvän som säger sig älska henne över 
allt annat, finns där för henne. Hon kastar sin mobil i en gatubrunn 
och flyr på ren impuls till Los Angeles. Där återförenas hon med sin 
barndomsvän Gabriel – utan att berätta varför hon lämnat allt 
bakom sig. Gabriel drömmer om att bli musikalartist, men efter tio år i 
Hollywood bor han ovanpå ett garage och jobbar som poolskötare 
åt patologen Henry som är folkskygg och udda – och den vackraste 
man Hanna någonsin har sett. 

SOFIE WEIDEMANN är arkitekt och bor på Södermalm i Stockholm 
tillsammans med man och två barn. Skrivandet började som ett 
kreativt experiment under en tjänstledighet i Thailand, där familjen 
levde sex månader under inspelningen av »30 grader i februari«, som 
maken skrivit och dottern spelar en av rollerna i. Det resulterade i 
romanen Längre bort än hem som gavs ut 2017. Nästa period 
utomlands blev längre, familjen bodde ett par år i Los Angeles och 
Sofie fick tid att skriva igen. Det blev romanen Carpe fucking diem.
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: april 2021

Recensionsdatum: 2021-04-26

Sidantal: ca 700
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Uppläsare: Gunilla Leining 

ISBN INB: 9789180060554

ISBN FIL: 9789180063166

ISBN EBOK: 9789180063159
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Foto: Boris Breuer

Kärleksbrevet
LUCINDA RILEY

Att bevara hemligheter är ett farligt spel …

Kärleksbrevet är en medryckande roman om förödande hemligheter 
och oförglömliga svek av författaren till serien om De sju systrarna.

Joanna Haslam, en ung och ambitiös journalist, får i uppdrag att 
bevaka den legendariska skådespelaren James Harrisons begravning. 
På samma sätt som glamour och kändisskap präglat Harrisons liv, 
präglar det även hans begravning. Men Joanna stöter snabbt på 
ett mörker bakom fasaden: omnämnandet av ett brev som James 
Harrison har efterlämnat, vars innehåll har undanhållits i över sjuttio år. 
När Joanna börjar skala av lagren av lögner som omslutit hemligheten i 
alla år, inser hon att det finns starka krafter som kommer att göra allt 
för att hindra henne från att avslöja sanningen.

LUCINDA RILEY (1965–2021) föddes på Irland, men bodde länge i 
Norfolk, England, där hennes fyra barn växte upp. 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, legat på både New York Times och Sunday Times 
bästsäljarlistor och fortsätter att beröra människor runtom i världen. De 
sju systrarna-serien har blivit ett globalt fenomen och skapat en egen 
genre, och det finns planer på att utifrån böckerna skapa en tv-serie i 
sju säsonger.

Lucinda kände alltid att Irland var hennes andliga hemvist, och 2015 
förverkligade hon en gammal dröm då hon köpte en avsides belägen 
gård i West Cork. Det var där hon skrev sina sista fem böcker.

Lucinda diagnosticerades med cancer 2017 och dog den 11 juni 2021, 
omgiven av sin familj.
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: januari 2021

Recensionsdatum: 2021-01-18

Sidantal: 224

Översättare: Helena Monti

ISBN INB: 9789170285639

ISBN EBOK: 9789170285646

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2022

Bekännelser
DOMENICO STARNONE 

Intensiv kärleksroman i Elena Ferrantes 
anda

Bekännelser är en intensiv och fängslande roman om kärlekens 
irrvägar och rädslans mekanismer.

Den 33-åriga gymnasieläraren Pietro har ett passionerat men stormigt 
förhållande med den temperamentsfulla och briljanta Teresa. En dag 
anförtror de varandra sin värsta och mest skamliga hemlighet. En 
kort tid därefter tar förhållandet slut, och Pietro inleder snart en ny 
relation med en annan kvinna. Men några få dagar före deras bröllop, 
dyker Teresa plötsligt upp. Och med henne en påminnelse om hans 
bekännelse, nästan som en varning eller ett hot. Från det ögonblicket 
förföljs han av sin egen hemlighet. För att förhindra att hon avslöjar 
honom satsar han allt på att bli en fläckfri version av sig själv. Men går 
det att fly sitt förflutna? 

DOMENICO STARNONE är en av Italiens främsta nu levande 
författare. Han har skrivit flera kritikerrosade romaner och har också 
mottagit Italiens mest prestigefyllda litterära pris, Premio Strega. Hans 
romaner Band och Väsen har lovordats av kritkerna och sålts till ett 
stort antal länder. Domenico Starnone är bosatt i Rom med sin fru, 
översättaren Anita Raja.
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: april 2022

Recensionsdatum: 2022-04-26

Sidantal: ca 375

Översättare: Helena Monti

Uppläsare: Thomas Hanzon

ISBN INB: 9789180063241

ISBN FIL: 9789180063265

ISBN EBOK: 9789180063258
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Foto: Privat

Askans dotter
ILARIA TUTI

Iskall spänning i de italienska alperna

Askans dotter är tredje delen i den älskade serien om kommissarie 
Teresa Battaglia. 

Efter att ha ägnat hela sitt liv åt att bekämpa ondskan tvingas Teresa 
inse att hon måste avsluta sin karriär. Hon har förlorat striden mot den 
alzheimersjukdom som gjort henne olämplig som polis. Men vem är 
hon då? Och vad ska det bli av henne? 

Samtidigt dyker det upp spöken från hennes förflutna, minnen och 
röster från en tid som hon gjort allt för att glömma. Mot sin vilja 
blir Teresa indragen i en utredning där hennes eget liv står i fokus. 
Uppgörelsens tid är här.

Askans dotter är en spännande kriminalroman där Tuti återigen visar 
prov på sitt mästerskap. Fascinerande miljöer, komplexa karaktärer 
och en vindlande, intelligent intrig.

ILARIA TUTI bor i Friuli, i nordöstra Italien. Hon debuterade med 
Blommor över helvetet som blev utsedd till Årets bästa debut i Italien 
2018 och redan före utgivningen hade sålts till 12 länder. Även del två i 
serien, Den sovande nymfen, blev en läsar- och kritikersuccé.
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: april 2022 

Recensionsdatum: 2022-04-26 

Uppläsare: Viktor Åkerblom 

ISBN INB: 9789180064033

ISBN FIL: 9789180062206
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Foto: Stefan Tell

36 frågor om kärlek
CALLUM BLOODWORTH

Störst av allt är kärleken. (Och croissanter 
går inte heller av för hackor.)

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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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: april 2022 

Recensionsdatum: 2022-04-20 

Sidantal: 224

Översättare: Carla Wiberg 

ISBN INB: 9789180064002 

ISBN FIL: 9789180064026 

ISBN EBOK: 9789180064019

Run, Rose, Run
DOLLY PARTON & JAMES PATTERSON

Musik, spänning och kärlek – fängslande 
bladvändare av Parton och Patterson

Run, Rose, Run är ett unikt romanprojekt av countrystjärnan Dolly 
Parton och bästsäljarförfattaren James Patterson – en spännings-
roman om en ung singer-songwriter som jagas av sitt förflutna.

Varje sång berättar en historia. Det vet ingen lika väl som Rose. Hon 
är en nytänd stjärna, som sjunger om det hårda liv hon lämnat bakom 
sig. Hon är också på flykt, från en ondska som kan förgöra henne.

Nashville är staden dit hon sökt sig för att förverkliga sina drömmar. 
Där finner hon nya vänner och en ny trygghet. Men ondskan hon flytt 
ifrån kommer allt närmare. 

Run, Rose, Run är en roman fylld av musik, spänning och kärlek – ett 
oförglömligt porträtt av en ung kvinna som är beredd att satsa allt för 
att lyckas i en tuff, mansdominerad värld.

OMSLAG EJ KLART
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Recensionsdatum: 2022-04-05
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ISBN INB: 9789180062176 
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Foto: Andreas Lundberg

Catpower
Kattens läkande kraft

CARINA NUNSTEDT & ULRICA NORBERG

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 nio liv kan du lära dig att värna din 
integritet, njuta mer, rensa ut och göra plats för mer lek och glädje.

ULRICA NORBERG är journalist, författare, tillika meditations- och 
yogalärare. Hennes familjs katter Bore och Clea är en 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. 
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: januari 2022

Recensionsdatum: 2022-01-18
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Uppläsare: Petra Malm
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ISBN EBOK: 9789180061124
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Foto: Niclas Vestefjell

Kodnamn PAM
PETRA MALM

Kvinnlig elitsoldat i Sveriges hemligaste 
förband

Petra Malm är den första kvinnliga operatören i specialförbandet SOG, 
Sveriges hemligaste förband inriktade på underrättelse och strid. 
Under kodnamnet PAM åkte hon på nationella och internationella 
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 är föreläsare, elittränare och mental coach och 
den första kvinnan att klara antagningsproven till det svenska 
specialförbandet Särskilda Operationsgruppen (SOG). Under 
täcknamnet PAM genomförde hon uppdrag både nationellt och 
internationellt, idag kan hon vara öppen med en del av vad hon 
upplevt. Petra är en av programledarnai TV4s Kristallenbelönade 
Elitstyrkans hemligheter.
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Utgivningsmånad: mars 2022

Recensionsdatum: 2022-03-08

Sidantal: ca 200

Uppläsare: Anna Björklund

ISBN INB: 9789180063012

ISBN FIL: 9789180063036

ISBN EBOK: 9789180063029

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2022

Kvinnomanualen
ANNA BJÖRKLUND

Konversationsstartande, underhållande 
och ibland provocerande

En bok om att gå från en ätstörd, viktpendlande och kroniskt ensam 
ung kvinna som fuskade sig igenom allt, till att bli lämnad av sina 
vänner vid altaret och vara hemma med barn när alla ens jämnåriga 
provar ayahuasca.

Anna Björklund granskar kvinnorollen utan att sluta vara på tjejernas 
sida. Ömsom ägnar hon sig åt lustfyllda detaljer, ömsom åt iskalla och 
underhållande analyser av stora politiska idéer och filosofiska teser.

Kvinnomanualen beskriver hur man som ung kvinna i ett av världens 
mest jämställda och sekulära länder kan välja ett liv som i tidningarna 
kallas konservativt, på gränsen till demokratifarligt. Det är en 
självrannsakande och uppriktig berättelse om att våga skita i 
kvinnliga förebilder.

ANNA BJÖRKLUND är född 1990 i Stockholm och var tidigare 
medlem i satirprogrammet Tankesmedjan i P3 samt drivit podcasten 
Della Q och Café Q. Hon är kulturskribent vid Göteborgs-Posten, 
krönikör på Fokus och skriver i Expressen kultur. Björklund kommer från 
Stockholm och är gift med komikern Kristoffer Svensson med vilken 
hon har tre barn. Hon har gått på riksinternatet Sigtunaskolan 
Humanistiska Läroverket samt studerat psykologi och arkitektur.

Foto: Annika Eklund
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BOKFAKTA

Utgivningsmånad: mars 2022

Recensionsdatum: 2022-03-15

Sidantal: 256

Översättare: Sandra Medin

ISBN INB: 9789180063234
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Foto: Sara Vitale

Mundekullas gröna kök
STEPHANIE VERSTIFT 

En kokbok som inbjuder till matkärlek, 
experiment, hållbarhet och kreativitet

Mundekulla är en gammal gård på den småländska landsbygden 
där människor samlas för kurser, konferenser, festivaler, personlig 
utveckling och Stephanies underbara näringsrika mat. Fokus ligger på 
god färsk mat med lokala råvaror och smaker från hela världen gjord 
med kärlek och omtanke om miljön.

Boken innehåller över 70 veganska och vegetariska recept. Från 
soppor, sallader och huvudrätter till bröd och desserter. God mat 
behöver inte vara komplicerad. Den enklaste maten är oftast den 
godaste och du behöver inte vara utbildad kock. Allt du behöver är 
dina händer, ditt hjärta, din hjärna, din nyfikenhet och ett kök!

Den här boken är utmärkt för människor med en vegansk eller 
vegetarisk livsstil, eller för dem som vill börja utforska mer växtbaserad 
kost.

STEPHANIE VERSTIFT lämnade sitt arbete som strategisk konsult i 
Utrecht och lärare vid Willem de Kooning Academy i Rotterdam för ett 
liv på den småländska landsbygden. Där kan hon hänge sig åt hållbar 
utveckling, kreativitet och att vara kocken i restaurangen på ett av 
Sveriges mest älskade retreatcenter i Mundekullas skogar. 
Mundekulla samlar människor från hela världen som delar kärleken till 
naturen, musik, personlig utveckling, mindfulness och utsökt och 
hållbar mat.



11

BOKFAKTA
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Foto: Szigetvary Zsolt

Apollometoden
Sju strategier som fungerar i kris

PETTER A .  STORDALEN  & EIVIND SAETHER

Vad gör du när du går igenom den 
största krisen i ditt liv?

Ingen människa går igenom livet utan att möta kriser. Att överleva 
dem och komma ut på andra sidan är en gåva.

Under våren 2020 är Petter Stordalen på väg att förlora allt han har 
byggt upp. Det blir början på de mest dramatiska två år han 
någonsin upplevt. I krisen hittar Petter sin inspiration i Apollo 13. 
Rymdfärden från 1970 som trots allt gick till historien som en av 
NASA:s stoltaste ögonblick. Apollo 13 blev “Det framgångsrika 
misslyckandet”.

Petter lär sig att möta krisen på ett nytt sätt och det vill han nu dela 
med sig av. Det gäller att vara stolta över det som har fungerat trots 
misstagen som har gjorts. Att se storheten i vad vi är kapabla till när 
vi sätts på prov.

PETTER ANKER STORDALEN, född 1962, är en norsk investerare, 
hotellmagnat, fastighetsutvecklare och filantrop med ägande i Ving, 
Choice Hotels, Hurtigruten och Stureplansgruppen. Petter har 
tidigare givit ut böckerna Min hemlighet och Äntligen vardag.

OMSLAG EJ KLART




