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et finns ingen bättre tid för läsning än just sommaren! 
Oberoende av om man befinner sig på resa eller på ett 
lantställe är en god bok den perfekta följeslagaren. Under 
semestern har man tid att ta sig an både nya spännande 
namn och älskade favoriter. 

I kategorin älsklingsförfattare står Lucinda Riley i en klass för 
sig. Efter hennes tragiska bortgång sommaren 2021 undrade 
hela världen vad som skulle hända med den åttonde och 
avslutande delen i succéserien om de sju systrarna. Men snart 
kom de glädjande nyheterna att hennes son, Harry Whittaker, 
hade åtagit sig att avsluta sin mammas storslagna roman-
projekt. Den 11 maj utkommer Atlas: Historien om Pa Salt som 
måste vara en av de mest efterlängtade böckerna någonsin. 
Äntligen kommer allt att avslöjas!

I kategorin nya, spännande namn vill jag särskilt lyfta fram 
antikvitetsexperten Hélène Gullberg som utkommer med sin 
första kriminalroman Adepten i mitten av maj.  En otroligt 
välskriven deckare som hämtar inspiration i både Stieg 
Larsson och Agatha Christie.

Bazars sommarlista innehåller dessutom fantastiska romaner 
om allt från sexualupplysaren Ottar till en galen räddnings-
aktion av vilda djur. Missa inte heller Nilla Fischers avslöjande 
självbiografi och Thomas Tynanders spännande bok om den 
okände krigshjälten Allan Mann.

Trevlig sommar!

Karin Linge Nordh, publicistisk chef, skönlitteratur
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Atlas: Historien om Pa Salt
LUCINDA RILEY & HARRY WHITTAKER

Allting kommer att avslöjas!

Atlas: Historien om Pa Salt är den efterlängtade, avslutande delen 
av Lucinda Rileys fantastiska saga om de sju systrarna. Den tar med 
läsaren på en resa genom historien och runt hela världen och utgör ett 
oförglömligt slut på en internationell världssuccé.

De sju systrarna har samlats på båten Titan för att ta ett sista avsked 
av den mystiska far de alla älskade så djupt. Till allas förvåning 
valde Pa Salt att ge nyckeln till deras förflutna till den sjunde systern 
som äntligen hittats. Men för varje sanning som avslöjas uppstår en 
ny fråga. Systrarna tvingas inte bara inse att de knappt kände sin 
far, de måste dessutom acceptera att hans sedan länge begravda 
hemligheter fortfarande kan få konsekvenser för deras liv.
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Zoopojken
PETER HAMMARBÄCK

Varm och härligt galen roman om viktigt 
ämne

Adam Vieri är en desillusionerad ung man som jobbar på en djurpark 
i Stockholm. Hans kärlek till djuren är stark, men han tvivlar på 
det etiska i att hålla dem instängda. När den nya chefen Camilla 
berättar att de ska ersätta tråkiga, nordiska djur med spännande, 
nya arter för att locka fler besökare växer sig hans farhågor allt 
större. Glädjestrålande avslöjar hon att lejon, gorillor och elefanter 
ska inhandlas av en konkursdrabbad cirkus. Men både Adam och 
djurens tidigare skötare Natalie är tveksamma till att parken verkligen 
är rätt plats för de nya djuren. Deras vänskap utvecklas till kärlek och 
tillsammans kommer de på en vansinnig plan för att rädda djuren från 
cirkusen och föra dem till friheten i Kenya.

Zoopojken är en tänkvärd och underhållande roman om frihet och 
fångenskap, djur och kärlek – och vilken skillnad en människa kan göra 
när hon verkligen bestämmer sig.
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Adepten
HÉLÈNE GULLBERG

Lisbeth Salander möter Agatha Christie

Adepten är första delen i en fängslande spänningsserie om en värld 
full av konst, antikviteter och farliga hemligheter.

När den förmögne Sten Hammar mördas på sitt gods tror man 
först att det handlar om ett rånmord. Polisen kallar in Majja Skog, 
en överbegåvad antikexpert från anrika Wallius Auktioner som är 
besatt av föremålens makt över oss. Som oborstad åttaåring blev 
hon Sten Hammars adept. Han förde henne in i antikviteternas värld 
och gjorde henne till en dubbelnatur som inte lämnar någon oberörd 
– hård på utsidan, men med ett sårigt inre. Kriminalinspektör Karin
Klinga fascineras av den gåtfulla Majja som är som en blandning av
champagne och hembränt. Vad är det för svärta och minnen hon bär
på? Och vet hon mer om mordet än hon vill påskina?



7BAZAR FÖRLAG – SOMMAR 2023

BOKFAKTA

Omslagsdesign: Anders Timrén

Översättning: Ida Ingman

Omfång: ca 475 s

ISBN, INB: 9789180063067

ISBN, EBOK: 9789180063074

ISBN, FIL: 9789180063081

Utgivningsmånad: Juni

Foto: Stef King

Huset på Rivieran
NATASHA LESTER

Ny storslagen roman av läsarfavoriten 
Lester

Huset på Rivieran är en fängslande roman om en ung kvinna i andra 
världskrigets Paris som riskerar sitt liv för att rädda ovärderliga 
konstverk.

Nazisterna utgår från att Éliane inte förstår tyska. De har fel. De tror 
att hon inte begriper att de stjäl nationalskatter från Louvren där hon 
arbetar. De har ingen aning om att hon i själva verket samarbetar med 
motståndsrörelsen.

Långt senare ärver Remy ett fantastiskt hus på Rivieran. Hon får en 
chock när hon hittar en katalog över konstverk som stals under andra 
världskriget och känner igen en tavla från sitt barndomshem.

Natasha Lester väver mästerligt samman två olika tidsplan i en 
spännande berättelse inspirerad av verkligheten, som handlar om 
kärlek, mod och hemligheter.
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Udda fåglars ö
LUCAS HERMANS

Humor och allvar i underbar miljö

I romanen Udda fåglars ö behandlas temat sökande med lika delar 
humor och allvar.

Ett förlorat jobb, en kraschad relation, panikångest – Leo är klar med 
Stockholm och behöver en nystart. På Åland hoppas han kunna rusta 
upp sin döda mormors torp, hitta harmonin igen och skriva den där 
romanen. Hittills har han mest grämt sig över alla misslyckanden och 
svarat ’kanske’ på livets stora frågor.

Men Ålandstillvaron blir inte alls som i fantasin. Han störs av grannen 
Alfrida – en orkanvind till tant som älskar bastu, skvaller och gin – och 
blir snart också uppsökt av den stelbente adelsmannen Milton. Sakta 
sugs Leo in i mysteriet med sin mormors syster Lydia, som sägs ha 
drunknat som ung. Men är det verkligen sant?
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Jag vill riva upp himmel 
och jord
MARIE LOK BJÖRK

Stark roman om kvinnlig pionjär

Känsloladdad roman om journalisten och sexualupplysaren Elise 
Ottesen-Jensen, mer känd som Ottar, som under hela sitt liv kämpade 
för kvinnors rätt till preventivmedel, abort och ett självständigt liv.

Elise föds år 1886 som det sjuttonde av arton barn i en norsk 
prostfamilj. När hon ser moderns söndertrasade kropp växer ilskan 
inom henne. Än större blir den när hennes älskade lillasyster Magnhild 
förskjuts från familjen efter att ha blivit gravid. Här föds Elises vilja att 
protestera, hjälpa och förändra. 

Romanen skildrar Elises händelserika liv. Vem var egentligen kvinnan 
som grundade RFSU? Vilka händelser formade henne? Och hur fann 
hon modet att trotsa Sveriges lagar och riskera fängelse för den kamp 
hon trodde på?
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Samtal om natten
CLAIRE DAVERLEY

Ljuvligt, sorgligt, glädjefyllt

För Rosie och Will finns det ett före och ett efter. De träffas som 
tonåringar och trots att de är så olika uppstår en förtrolighet mellan 
dem. En förtrolighet som på många sätt innebär att de är varandras 
stora kärlek. Men så inträffar en stor tragedi och med den följer sorg 
och skuld. Rosie och Will står inte längre ut med att träffas. Men 
tragedin binder dem också samman, för alltid.

En stark och ömsint roman om två människor som ohjälpligt dras 
till varandra. En berättelse om vänskap och lojalitet, om missade 
möjligheter och de olika kärlekar vi upplever under en livstid. Och den 
där särskilda kärleken som alltid finns kvar.

Foto: Emma Shaw
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Allan Mann
Svensken som stred mot Hitler och Stalin

THOMAS TYNANDER

Ett unikt livsöde i svensk 1900-talshistoria

Allan Mann från Töreboda är 18 år när han 1939 anmäler sig som frivillig 
på finska sidan i Vinterkriget mot Sovjetunionen. När Tyskland sedan 
invaderar Norge går han över gränsen och deltar i strider som leder till 
Hitlers första nederlag. Svårt sårad på sjukhuset värvas han av brittisk 
underrättelsetjänst och blir agent och kurir mellan Sverige och Norge. 
Han utbildas till närstridsexpert och fallskärmsjägare och under krigets 
slutskede släpps han längs fiendens linjer i ett mardrömslikt Nordnorge.

Allan Mann stred i fyra olika uniformer och blev vår tids mest 
dekorerade officer. Det här är den unika historien om hans dramatiska 
krigsupplevelser, byggd på arkiv, intervjuer med de som kände honom 
och Allans egna dokument. Det är berättelsen om en ung svensk som 
under en våldsam tid riskerade allt för nationers rätt till frihet och 
självständighet.
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Jag sa inte ens hälften
NILLA FISCHER & ANNA FRIBERG

Kvinna, flata och fotbollsspelare

Hela Nilla Fischers liv har handlat om träning, tre poäng, 
mästerskapsmedaljer, ligatitlar och Champions League. Efter 21 år 
i landslagströjan är det över. Hon har inget val. Kroppen håller inte 
längre, familjelivet går inte ihop och pengarna måste in. Men vad är en 
enda dag utan fotboll? Kan hon ens leva i en sådan värld?

Nu är en av Sveriges genom tiderna mest meriterade 
fotbollsspelare redo att berätta om det vi aldrig såg: konflikterna 
i omklädningsrummet, bråken med pamparna i förbundet och det 
ständiga hatet från omvärlden. Om att aldrig vara lika mycket värd 
som männen, och kraven på att bevisa sig och prestera även i livet 
utanför planen. Om våndan över att bli kär i fel person, kampen för att 
skaffa barn och förväntningarna på att vara en förebild i gayvärlden.

Det här är Nilla Fischers fotbollsliv.   
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Sinneslugn: Kalender 2024
PAULO COELHO

Kalendern som alla vill ha

Det har blivit en tradition att släppa en årskalender med inspirerande 
citat ur Paulo Coelhos böcker och vackra illustrationer av Catalina 
Estrada, och 2023 är inget undantag. Temat för året är frid och 
sinneslugn och citaten är valda med detta i åtanke.


