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i är många som känner att livet börjar om på som-
maren. Inte bara naturen utan också vi själva öppnar 

upp, blommar upp, lever upp. Efter månader av mörker 
och kyla, suger vi girigt i oss sol, värme och nya  upplevelser. 
Men också litteratur! Under lata dagar på stranden eller i 
hängmattan vill vi bli underhållna. Bil- eller tågresan blir så 
mycket kortare i sällskap av en spännande roman. Och i den 
ljusa sommarnatten har vi tid att försjunka i en god berättelse 
eller drömma oss bort till andra tider och platser.

Vår sommarlista innehåller förhoppningsvis något för alla 
smaker. Om du gillar spänning har vi tre helt olika men un-
derbara deckare: Kicki Sehlstedt skriver om gängkriminalitet 
ur de anhörigas perspektiv, Britt Peruzzi tar oss återigen med 
till vackra Rivieran och Lucinda Riley överraskar oss alla med 
en spännande deckare i internatskolemiljö. För dig som söker 
underhållning av hög kvalitet vill vi rekommendera Natasha 
Lesters roman En ny värld och den charmiga relationsroma-
nen Prick till prick av Cecelia Ahern. Och om du vill upptäcka 
ett nytt svenskt stjärnskott får du självklart inte missa Ambas-
sadören på Portland Place av Denize Karabuda! Dessutom 
har vi en härlig bukett med sommarpocket som passar per-
fekt på resan. 

Slutligen är ju sommaren festernas och högtidernas tid, 
och självklart har vi två perfekta presenttips: Edward Bloms 
etikettbok och Paulo Coelhos populära kalender som i år har 
temat Styrka.

V

Trevlig sommar!
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Morden i Fleat House
LUCINDA RILEY

Spänning i toppklass från Lucinda Riley

När en elev hittas död i Fleat House på St Stephen’s – en avlägset 
belägen internatskola i Norfolk – vill rektorn avfärda det inträffade som 
en tragisk olycka. Men polisen kan inte utesluta att det rör sig om ett 
brott och den ambitiösa kriminalinspektören Jazmine ”Jazz” Hunter 
får utredningen på sitt bord. Det visar sig att omständigheterna kring 
elevens tragiska död är minst sagt mystiska. Men de anställda på 
skolan sluter leden och Jazz inser snart att hon har hamnat i sitt livs 
mest utmanande mordutredning. På Fleat House skyddas hemligheter 
som är mörkare än hon någonsin kunnat föreställa sig …

Den postuma utgivningen av Morden i Fleat House visar tydligt 
Lucinda Rileys bredd som författare.

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 40 
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 producera 
en tv-serie i sju säsonger.
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Ambassadören på Portland 
Place
DENIZE KARABUDA

Kärlek mitt i livet

Som nyutnämnd ambassadör i London har William Fogelström nått 
en höjdpunkt i karriären. Men just när han ska börja njuta frukterna 
av många års hårt arbete överraskar hans fru Louise honom med att 
vilja satsa på sin egen karriär i Stockholm. Deras förhållande har länge 
gått på sparlåga, men William står ändå handfallen och saknar sin 
dotter Julia djupt. När årets Nobelpristagare i litteratur tillkännages 
åker William hem till den mycket färgstarka och frispråkiga författaren 
Constance Miller för att gratulera och räcka över en blombukett. Det 
är starten på en förblindande kärleksaffär som ställer hela Williams liv 
på ända.

Ambassadören på Portland Place är en rapp romantisk komedi om att 
drabbas av kärlek och ostoppbar passion mitt i livet.

DENIZE KARABUDA har berättat historier i hela sitt liv, först som 
skådespelare och senare som manusförfattare. Långfilmen ”Se upp 
för dårarna” (2007) var hennes första filmmanus och tillsammans 
med Emma Hamberg skapade hon TV-serien ”Sommaren-85” för 
SVT (2020). Denize bor i Stockholm med sin man, som hon har ett 
gemensamt barn och två bonusbarn med. Ambassadören på Portland 
Place är hennes debutroman.
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Prick till prick
CECELIA AHERN

En varm berättelse om att hitta sig själv 
när man inte passar in

Allegra ”Pricken” Bird är 24 år och har växt upp på en liten ö 
tillsammans med sin älskade pappa, som hon även har sina fräknar 
att tacka för. Mamman har hon aldrig träffat. 

För att hitta den hon alltid saknat har hon samlat mod och flyttat till 
Dublin. Men ett nytt liv innebär att hon måste släppa taget om det 
trygga och Allegra är ganska vilsen i allt det nya.

När en främling förklarar att hon är summan av fem människor – dem 
hon tillbringar mest tid med – förändras Allegras mål. Nu söker hon 
inte bara sin mamma utan även de fem som definierar henne som 
person.

En gripande och humoristisk berättelse om att komma till insikt, att 
öppna ögonen för det man faktiskt har omkring sig och att finna sig 
själv och sin plats i världen.

CECELIA AHERN är född och uppvuxen i Dublin. Hennes romaner har 
översatts till 30 språk och har sålts i mer än 25 miljoner exemplar 
i över 40 länder. Två av hennes böcker har filmatiserats och hon har 
skrivit flera tv-serier. Hon bor i Dublin med sin familj.
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En ny värld
NATASHA LESTER

Jazz, glamour och kvinnokamp i 
1920-talets New York

Ny storslagen roman om kärlek och starka kvinnor av läsarfavoriten 
Lester.

Evie Lockhart växer upp i en överklassfamilj i Boston, och hennes 
framtid är utstakad. Hon ska gifta sig med barndomsvännen Charlie 
och därefter ägna sig åt hem och familj. Men Evie har helt andra 
drömmar. Hon vill läsa vid universitetet och bli läkare, liksom sin far. 

Vägen till studierna möter många hinder. Hennes ambitioner misstros 
inte bara av omvärlden, utan även av fästmannen och familjen. Ändå 
vägrar Evie ge upp, och till slut kan hon börja läsa till gynekolog i New 
York. 

Där upptäcker hon en helt ny värld, fylld av jazz, glamour och 
äventyr. På det glada 1920-talet tycks allt möjligt, men Evie får 
betala ett högt pris för att uppfylla sin dröm.

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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Ensam ö
BRITT PERUZZI

Cosy crime om mord, mat och människor 
på Rivieran

Nice har sakta hämtat sig från det första covid-året och är redo för 
en glittrande Medelhavssommar. Men två mystiska försvinnanden gör 
slut på friden.

Kommissarie Alda Luppi kallas hem från sin semester och får ansvar 
för båda utredningarna. Vad har hänt 8-åriga Léon som försvann på 
vägen mellan skolan och gitarrlektionen? Och har 19-åriga Chloé från 
Nice avvikit frivilligt från ett svenskt karmelitkloster eller har hon blivit 
utsatt för ett brott?

I en kamp mot klockan försöker Alda lösa inte bara dessa fall utan 
även ett olöst mord som länge tyngt hennes samvete.

Ensam ö är fjärde delen i Britt Peruzzis omtyckta Rivieran-serie med 
en perfekt blandning av intelligenta mordintriger, mat och vin.

BRITT PERUZZI är journalist och debuterade som författare med 
kriminalromanen Aldrig glömma 2019. Liksom sin huvudperson Alda 
Luppi har hon italienskt påbrå, och Nice och dess vackra omgivningar 
tillhör hennes favoritplatser på jorden.
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För din skull
KICKI SEHLSTEDT

Skrämmande aktuellt om 
gängkriminalitetens många offer

För din skull utspelar sig mitt i gängkrigens Stockholm – men nu är det 
kvinnornas historia som berättas.

En ung kille skjuts till döds i en kolonistuga i centrala Stockholm och 
alla tror att han är ett offer i kriget om innerstadens droghandel. När 
15-åriga Mira tar på sig skulden ställs allt på ända.

Kriminologiprofessorn Kajan Berglund och journalisten Aida 
Svantesson bestämmer sig för att ta reda på sanningen om vem som 
har skjutit pojken och varför. Snart upptäcker Aida att det finns en 
koppling till hennes eget liv – och att hon och hennes dotter är i fara.

Fjärde, fristående delen i Probono-serien är en skrämmande aktuell 
kriminalroman om kvinnorna i den kriminella världen och hur långt de 
är beredda att gå för att skydda dem de älskar.

KICKI SEHLSTEDT är journalist, utbildad kriminolog och verksam som 
tv-producent, bland annat för Brottscentralen och dokumentärserien 
Svenska fall. Hon har länge intresserat sig för frågor kring brott och 
kvinnor, både som offer, anhöriga och gärningspersoner. Hon är 
uppvuxen i Uddevalla men bor numera i Stockholm med sin familj.
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Edward Bloms etikettbok
EDWARD BLOM

Kom inte för sent! Eller för tidigt …

Vad sjutton betyder jackett? När ska man anlända till en tillställning? 
Vilket är egentligen ditt brödfat, det till höger eller vänster? 

Här får du svar på alla etikettfrågor du någonsin har grubblat över. 
Allt från middagsbjudningar, bordsskick och restaurangbesök till livets 
avgörande tillfällen som barndop, bröllop och begravningar. 

I boken blandas det som fallit i glömska med helt nya företeelser där 
reglerna precis håller på att utformas. Edward förmedlar etikettens 
grundläggande väsen och de djupa principerna som ligger bakom. 

Detta är boken för den som skall gifta sig, flytta hemifrån, börja 
studera eller för de som kommit upp i åren och redan har god kunskap 
om etikett. En bok präglad av Edwards medryckande berättarstil, fylld 
av roliga anekdoter.

EDWARD BLOM, född 1970, är kulturhistoriker, gastronom och 
författare, ständigt aktuell genom tv, radio, artiklar, sociala medier 
och föredrag. Han har sedan tonåren hyst ett stort intresse inte bara 
för mat, dryck och umgänge utan även för alla sorters etikettsfrågor. 
Han har tidigare gett ut tre kokböcker och en biografi.
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Styrka: Kalender 2023 
PAULO COELHO

Den årliga storsäljande klassikern där citat från Paulo Coelhos älskade 
böcker förenas med illustrationer av Catalina Estrada. 2023 års tema 
är styrka. 

PAULO COELHOS 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.

OMSLAG EJ KLART
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