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ågar man hoppas på en normal bokhöst i år? En tid 
fylld av bokmässor, releasefester, författarbesök och 

mingel. Som vi alla vet handlar böcker inte bara om fina 
läs- och lyssningsupplevelser, utan också om möten, samtal, 
utbyten av tankar och idéer.

Vi på Bazar har laddat upp med böcker som förhoppningsvis 
kommer att lysa upp höstmörkret. Som vanligt har vi försökt 
tillgodose alla smaker. Deckarälskarna kan se fram emot sug-
gestiv spänning från Ulrika Rolfsdotter, en stark, kvinnlig polis-
duo i Annika Alms nya serie och mer ond bråd död i norska 
fjordlandskap från Randi Fuglehaug. 

Romanälskarna kan glädja sig åt den kritikerhyllade bäst-
säljaren En lyckligare tid av amerikanska Claire Lombardo, 
Eleonora von Essens starka debut Systrar oavsett, Eleonore 
Holmgrens efterlängtade uppföljare Brittas arv och en härlig 
julroman av feelgoodmästaren Callum Bloodworth.

På fackbokssidan strävar vi också efter bredd och variation. 
Här finns självbiografier av Kikki Danielsson och  AC/DC-  
sångaren Brian Johnson, samlevnadstips från allas vår 
favoritsexolog Kalle Norwald, en ny hudbibel från 
hudsterapeuter med expertkunskap och slutligen den 
perfekta presentboken Bekänn och bränn.

V

Trevlig läsning!



SKÖNLITTERATUR



4

BOKFAKTA

Originalets titel: The Most Fun We Ever 
Had 

Omfång: ca 550 s

ISBN, INB: 9789180063586

ISBN, EBOK: 9789180063593

 Utgivningsmånad: September

En lyckligare tid
CLAIRE LOMBARDO

Episk familjesaga som berör på djupet 

En lyckligare tid är en kritikerhyllad debut av ett litterärt stjärnskott, 
ett drabbande familjedrama som spänner över 40 år och handlar om 
livet, kärleken, familjeband och systerskap.

Marilyn och David Sorenson har varit oskiljaktiga sedan de förälskade 
sig i varandra på 1970-talet. Även om livet har utsatt dem för 
prövningar har deras kärlek alltid varit solen som allting annat kretsar 
kring. En kärlek så stark att deras barn ofta känt sig utestängda. Nu är 
det 2016 och deras fyra vuxna döttrar brottas alla med olika problem 
och tvivlar på att de någonsin kommer att få en relation som är lika 
stark som deras föräldrars. De kämpar med såriga relationer, alkohol, 
drömmen om det perfekta livet och hemligheter som hotar att hinna 
upp dem.

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022
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BOKFAKTA

Omfång: ca 380 s

ISBN, INB: 9789180060585

ISBN, EBOK: 9789180060608

ISBN, FIL: 9789180060592

Utgivningsmånad: September

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Foto: Thron Ullberg

Syndabarn
ULRIKA ROLFSDOTTER

Norrlandsspänning i toppklass

Andra delen i kritikerhyllade serien om socionomen Annie Ljung är en 
suggestiv spänningsroman om barns utsatthet, skuld och förträngda 
trauman.

Sommaren är till ända, och höstmörkret har börjat lägga sig över 
Ådalen. En tidig augustimorgon hittas tre tonårsflickor vid den 
mytomspunna Bålsjöns strand. Två är döda, en är svårt skadad. 

Den lilla byn är i chock, och när det visar sig att flickornas familjer har 
en koppling till socialtjänsten blir socionomen Annie Ljung återigen 
ofrivilligt indragen i en brottsutredning. Sara Emilsson, barnutredare 
vid Kramforspolisen, blir ansvarig för sin första mordutredning. 
Tillsammans försöker de ta reda på vem eller vilka som är skyldiga till 
det brutala dådet, något som visar sig få personliga konsekvenser.
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Foto: Stefan Tell

BOKFAKTA

Omfång: ca 300 s

ISBN, INB: 9789180065016

ISBN, EBOK: 9789180065092

ISBN, FIL: 9789180065108

Utgivningsmånad: Oktober

Julakuten för ensamma 
hjärtan
CALLUM BLOODWORTH

Årets jul-feelgood bjuder på värme, 
vänskap, skratt och sorg. Och väldigt 
många bullar.

Elsa och Sophia har fått den galna och härliga idén att skapa ett 
julfirande på hjul. Ett julfirande för alla som är ensamma eller ledsna. 
Men Sophia måste plötsligt åka och ta hand om sin mamma, och 
Elsa står ensam precis när projektet ska dra igång. Hon som inte 
riktigt känner sig som eldsjälen i detta. Kommer hennes besök att bli 
uppskattade eller kommer alla bara att tycka att hon är en galning 
med skåpbil som tränger sig på när de är som mest sårbara?

Som om inte det vore nog måste hon dessutom jonglera en surmulen 
tonåring, en översocial granndam och en misstänksam äldre herre som 
verkar arg på precis allt och alla. Och en tomte som skulle kunna ha 
dejtingpotential men som bokstavligen gömmer sig bakom en mask.
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BOKFAKTA

Omfång: ca 300 s

ISBN, INB: 9789180064248

ISBN, EBOK: 9789180064255

ISBN, FIL: 9789180064262

Utgivningsmånad: Oktober

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Foto: Gabriel Liljevall

Brittas arv
ELEONORE HOLMGREN

Härligt återseende med älskade 
karaktärer

Den efterlängtade uppföljaren till succédebuten Sista sommaren 
handlar om de spår en älskad människa lämnar efter sig. 

När Adam kommer tillbaka till Lindö för första gången sedan Brittas 
begravning är ingenting sig likt. Hennes barn har inte hittat något 
testamente och alla är osams med alla. Karlsson har lämnat Lindö, ett 
hus har brunnit ner och det har börjat hända konstiga saker i bygden.

Trots att relationen med flickvännen Sara är skakig var det ett 
självklart val för Adam att åka dit. Han försöker få alla att bli vänner 
igen och vårda minnet av Britta. Men istället hamnar han i blåsväder 
och hans gamla kriminella liv nafsar honom i hälarna. Han vill 
ingenting hellre än att Brittas arv ska få leva vidare på Lindö, men hur 
högt pris är han själv beredd att betala?
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BOKFAKTA

Omfång: ca 290 s

ISBN, INB: 9789180062220 

ISBN, EBOK: 9789180062237 

ISBN, FIL: 9789180062244 

Utgivningsmånad: September

En bättre plats
ANNIKA ALM

Ny deckarserie om spännande kvinnlig 
polisduo

En tidig augustimorgon hittas en 14-årig flicka död på klipporna 
nedanför en flott kursgård på Lidingö. Kvällen innan anordnade 
tankesmedjan Arbitrium sin årliga sommarfest. Näringslivstoppar 
minglade med unga framtidshopp och champagnen flödade. Var 
flickan med på festen? Har hon ramlat eller blivit utsatt för ett brott?

Kriminalinspektör Mikaela Friis, gruppledare för Nackapolisens 
avdelning för grova brott i skärgården, får ett komplicerat fall på sitt 
bord. Till råga på allt får hon den nyutexaminerade Leila Feidhani som 
ny partner och tvingas till behandling för det alkoholberoende hon 
försökt dölja både för sig själv och andra.

Spännande bladvändare om klyftan mellan samhällets elit och de som 
befinner sig på dess botten.

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Foto: Stefan Tell



10

BOKFAKTA

Omfång: ca 270 s

ISBN, INB: 9789180062985

ISBN, EBOK: 9789180063005

ISBN, FIL: 9789180062992

Utgivningsmånad: Oktober

Systrar oavsett
ELEONORA VON ESSEN

Känsloladdad roman om systerskap, sorg 
och kärlek

Eleonora von Essens skönlitterära debut är en allvarlig och samtidigt 
komisk roman som djupdyker i relationer, de man föds in i och de man 
väljer själv.

Leona har vuxit upp i en okonventionell familj med en sexterapeut 
till mamma och fyra syskon. Systrarna Mini och Tintin har alltid varit 
hennes trygghet och tillsammans har de skapat ett ogenomträngligt 
kraftfält. De delar sorg och glädje och tar alla viktiga beslut 
tillsammans.

Men när Leona drabbas av sitt livs största smärta ställs systerskapet 
på prov. Bortträngda minnen flyter upp till ytan och Leona ifrågasätter 
sig själv och den relation hon alltid satt främst. Vem är hon utan sina 
systrar? Hindrar systrarna henne från att hitta sin egen väg? Och 
varför har hon alltid känt sig utanför?

Foto: Anna-Lena Ahlström

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022
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BOKFAKTA

Originalets titel: Tonedöd

Omfång: ca 300 s

ISBN, INB: 9789180064682

ISBN, EBOK: 9789180064699

ISBN, FIL: 9789180064705

Utgivningsmånad: Oktober

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Foto: Sturlason

En sista ton
RANDI FUGLEHAUG

Nytt bästsäljande stjärnskott från Norge

En sista ton är andra delen i deckarserien om journalisten Agnes Tveit, 
som återvänder till hemstaden Voss där ondskan ruvar mitt i idyllen.

Den världsberömda saxofonisten Marta Tverberg faller död ner 
på scenen under jazzfestivalen i Voss. Sexhundra åskådare blir 
vittne till dramat - bland dem flera som har hemligheter som den 
omdiskuterade divan inte längre kan avslöja. Är det någon av dem 
som är mördaren?

Den egensinniga journalisten Agnes Tveit har sagt upp sig från 
lokaltidningen och är mitt uppe i arbetet med en biografi om Tverberg. 
Under researchen får hon nys om flera av stjärnans hemligheter. 
Hon startar en egen utredning, men ju närmare hon kommer gåtans 
lösning, desto farligare blir det för henne.



FACKLITTERATUR
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BOKFAKTA

Originalets titel: This is what my soul 
looks like

Omfång: ca 144 s

ISBN, DAB: 9789180064910

Utgivningsmånad: Augusti 

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Bekänn och bränn
SHARON JONES

En intervju med sig själv

Vem är jag egentligen? I en vardag fylld av snabba och ytliga 
statusuppdateringar, “gilla-markeringar” och filterbilder är det 
lätt att glömma bort att reflektera över sig själv. Även om vi är mer 
uppkopplade till omvärlden än någonsin, känner många en känsla 
av isolering. Då kan det vara dags för lite egenterapi. I Bekänn och 
bränn får du på ett underhållande och kreativt sätt hjälp att avslöja 
ditt sanna jag. Genom att svara på frågorna och följa ledtrådarna 
kommer du att upptäcka potentialen som ligger i den oredigerade 
versionen av dig själv. Men endast en ärlig bekännelse ger den insikt 
du behöver för att utmana dina egna gränser och se nya möjligheter! 

Som en upptäcktsresa i jaget låter denna bok dig utforska vem du 
är, men också vem du vill vara. Här kan du fördjupa dig i dina tankar, 
värderingar och övertygelser. Och om du vill ta reda på vem du 
egentligen är, varför inte börja med frågan: Hur känner du dig?  
Fyll i boken och bränn den efteråt …
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BOKFAKTA

Omfång: ca 220 s

ISBN, KAR: 9789180063739

ISBN, EBOK: 9789180063746

ISBN, FIL: 9789180063753

Utgivningsmånad: September

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022

Foto: Peter Knutson

Tack, förlåt och skyll dig själv
Om att leva tillsammans och kanske lyckligt

KALLE NORWALD

En relationsbok om du, jag och vi

Många av oss jobbar hårt för att hitta en partner, en del längtar 
efter att bara få vara sig själva i en relation och vissa trivs inte alls i 
relationen de har.

Tack, förlåt och skyll dig själv vill stötta läsaren i arbetet med 
relationer. Sexologen Kalle Norwald delar med sig av sina egna 
erfarenheter, teorier och forskning och svarar på frågor som ofta 
ställs i hans terapisoffa och i programmet Gift vid första ögonkastet, 
där Kalle medverkar som relationsexpert. Hur kan vi bli bättre på att 
kommunicera i vardagen? Går det att prata om sex och hur gör man? 
Hur kan vi upprätthålla positiva mönster och lära oss av de svårare 
situationerna? Och om det vill sig illa, hur gör vi slut på ett bra sätt? 

Relationer kräver arbete, se till att det blir ett roligt arbete!
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Foto:  Sara Arnald

BOKFAKTA

Omfång: ca 250 s

ISBN, INB: 9789180064590

ISBN, EBOK: 9789180064606

ISBN, FIL: 9789180064613

Utgivningsmånad: Oktober

Hudnära
Hudterapeuternas hemlighet

ELIN FAGERBERG OCH ANNAKARIN WAHLBERG

Huden – kroppens största organ

Intresset för hudvård är större än någonsin. Men vem kan du lita på 
och vad passar just dig och din hud? Rykten, missuppfattningar och 
missvisande reklam gör att många behandlar sin hud med produkter 
som gör mer skada än nytta. I den här boken får du lära dig mer om din 
hud och vad den behöver. 

Två erfarna hudterapeuter avslöjar här några av hudvårdsbranschens 
största myter, delar med sig av hudterapeuters hemligheter och lär dig 
få ett mer kritiskt öga när du köper dina produkter. De handleder dig i 
hur huden är uppbyggd, vilka ingredienser huden gillar och vilka som 
är dess värsta fiender. Det kommer göra det lättare för dig att välja 
rätt produkter och behandlingar vilket underlättar för både plånboken, 
miljön och din hud.
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BOKFAKTA

Omfång: ca 250 s

ISBN, INB: 9789180064552

ISBN, EBOK: 9789180064569

ISBN, FIL: 9789180064576

Utgivningsmånad: Oktober

Foto: Rickard L Eriksson 

Du vet ingenting om mig
KIKKI DANIELSSON OCH SULO KARLSSON

Det handlar om att acceptera, försonas 
och kanske slutligen även förlåta

Kikki Danielsson tar med läsaren på en resa genom ett liv där lycka 
och framgång alltid balanserat på kanten av den stora avgrunden. 
Vi får följa vardagens funderingar och bekymmer i radhuset uppe i 
Bollnäs när Kikki tittar tillbaka på sin över femtio år långa karriär.

På ett naket och öppenhjärtigt sätt låter hon sitt okända liv, 
skuggorna och det trasiga få komma fram i ljuset så att helheten 
äntligen blir synlig. En bok om livet och den ändlösa strävan efter att 
våga och kunna älska sig själv. Sulo Karlsson tecknar ett porträtt av 
en av våra mest älskade artister genom att med försiktighet avtäcka 
människan bakom den stora stjärnan.
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BOKFAKTA

Originalets titel: The lives of Brian

Omfång: ca 400 s

ISBN, DAB: 9789180062787

ISBN, EBOK: 9789180062794

Utgivningsmånad: Oktober

Livet enligt Brian
40 år med AC/DC

BRIAN JOHNSON

Brian Johnson, sångaren i AC/DC, 
ger äntligen ut sina memoarer

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. 
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.

Karriären har varit en berg-och dalbana men Brian har behållit båda 
fötterna på 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.

BAZAR FÖRLAG – HÖST 2022






