9789113073385 Det som inte dödar oss
Tidskriften Millennium har fått nya ägare. Elaka tungor hävdar att tiden har sprungit ifrån
Mikael Blomkvist och han funderar på om han borde göra något annat.
Lisbeth Salander är rastlös. Hon medverkar i en hackerattack till synes utan någon särskild
anledning. Hon tar risker hon vanligtvis är noga med att undvika. Det är inte likt henne.
En sen natt ringer professor Frans Balder, en ledande auktoritet inom AI-forskning, till
Blomkvist. Balder säger sig sitta på världsavgörande information om amerikanska
underrättelsetjänsten. Han har dessutom haft kontakt med en ung kvinnlig superhacker, som
bär vissa likheter med en person Blomkvist känner väl.
Mikael Blomkvist börjar hoppas på det scoop som både han och Millennium behöver. Lisbeth
Salander har som vanligt sin alldeles egen agenda. I Det som inte dödar oss fortsätter
berättelsen. Det har blivit dags för deras vägar att korsas. Ännu en gång.
9789113076836 Syndafall i Wilmslow
England 1954.
Brittiska spioner har flytt till Sovjetunionen och en jakt på homosexuella, inspirerad av
McCarthy i USA, drar genom landet. Ingen blir därför förvånad när en dömd homosexuell i
Wilmslow, en matematiker vid namn Alan Turing, hittas död i sitt hem på Adlington Road. Det
antas allmänt att han inte stått ut med förnedringen. Men den unge kriminalassistenten
Leonard Corell, som alltid drömt om ett liv i den högre matematiken, börjar ställa en serie
frågor: Varför valde mannen just att ta livet av sig med ett förgiftat äpple? Varför hade han fått
en medalj som han tycktes vilja hålla dold? Och vad är det egentligen för märkliga paradoxer
denne Turing sysslat med och hur kan dessa motsägelser betyda liv och död?
Driven av en vilja till revansch lägger Corell ett pussel som för honom till en av krigets mest
välbevarade hemligheter - forcerandet av nazisternas koder - och långsamt förstår han inte
bara det hisnande i Alan Turings tänkande. Han upptäcker något som gått förlorat inom honom själv, och snart
tvingas han till ett avgörande ställningstagande. Men hans nya insikter har gjort honom till en farlig person i kalla
krigets tilltagande paranoia, och när han upptäcker att han är förföljd inser han att han utgör ett hot och att han
befinner sig i livsfara.
Syndafall i Wilmslow bygger på många års research och är en fängslande och stor roman om Alan Turing, mannen
som skapade datamaskinen och förkortade andra världskriget men som drevs in i döden för att han var alltför
annorlunda.
9789113073736 Mannen som sökte sin skugga
Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinnofängelset Flodberga och gör allt för att
hålla sig undan de interna konflikterna mellan fångarna. Det dröjer inte länge förrän Benito, den
informelle ledaren, utmanar henne, särskilt sedan Lisbeth försvarat en ung kvinna från
Bangladesh som trakasseras i cellen intill.
Lisbeth får besök av Holger Palmgren som fått tag i dokument som kastar nytt ljus över
myndigheternas övergrepp i hennes barndom. Hon ber Mikael Blomkvist om hjälp att göra
några efterforskningar. Spåren leder dem till en viss Leo Mannheimer, delägare i Alfred Ögrens
Fondkommissionär.
Hur hänger en välartad finanskilles bakgrund ihop med Lisbeths? Och hur ska Lisbeth hantera
hoten från Benito och hennes gäng som trappas upp alltmer?
I Mannen som sökte sin skugga, den femte boken i Millenniumserien, har David Lagercrantz tvinnat en spännande
historia om statliga övergrepp, hedersproblematik och de skuggor från barndomen som fortfarande jagar Lisbeth
Salander.

9789113084824 Mannen som sökte sin skugga
Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinno-fängelset Flodberga och gör allt för att
hålla sig undan de interna konflikterna mellan fångarna. Det dröjer inte länge förrän Benito,
den informella ledaren, utmanar henne.
Lisbeth får besök av Holger Palmgren som fått tag i dokument som kastar nytt ljus över
myndigheternas övergrepp i hennes barndom. Hon ber Mikael Blomkvist om hjälp att göra
några efterforskningar. Spåren leder dem till en viss Leo Mannheimer.
Hur hänger en välartad finanskilles bakgrund ihop med Lisbeths? Och hur ska Lisbeth hantera
hoten från Benito och hennes gäng som trappas upp alltmer?
I Mannen som sökte sin skugga, den femte boken i Millenniumserien, har David Lagercrantz
tvinnat en historia om statliga övergrepp, hedersproblematik och de skuggor från barndomen
som fortfarande jagar Lisbeth Salander.

9789113085050 Mannen som sökte sin skugga
Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinno-fängelset Flodberga och gör allt för att
hålla sig undan de interna konflikterna mellan fångarna. Det dröjer inte länge förrän Benito,
den informella ledaren, utmanar henne.
Lisbeth får besök av Holger Palmgren som fått tag i dokument som kastar nytt ljus över
myndigheternas övergrepp i hennes barndom. Hon ber Mikael Blomkvist om hjälp att göra
några efterforskningar. Spåren leder dem till en viss Leo Mannheimer.
Hur hänger en välartad finanskilles bakgrund ihop med Lisbeths? Och hur ska Lisbeth hantera
hoten från Benito och hennes gäng som trappas upp alltmer?
I Mannen som sökte sin skugga, den femte boken i Millenniumserien, har David Lagercrantz
tvinnat en historia om statliga övergrepp, hedersproblematik och de skuggor från barndomen
som fortfarande jagar Lisbeth Salander.
"Det är oavbrutet spännande ..." Femina
"David Lagercrantz skriver bra och håller sin berättelse i säker hand. Han är mångkunnig och flyhänt." Norrköpings
Tidningar
"David Lagercrantz bygger vidare på Stieg Larssons grund med den äran. Romangestalterna fortsätter att fascinera,
och när det gäller att skapa spänning hör han till de bästa i genren." SvD
"AB Kultur har läst, för att inte säga sträckläst, David Lagercrantz nya spänningsroman som fortsätter Millenniumserien om datageniet Lisbeth Salander." Arbetarbladet

9789113090689 Det som inte dödar oss
Tidskriften Millennium har fått nya ägare. Elaka tungor hävdar att tiden har sprungit ifrån
Mikael Blomkvist och han funderar på om han borde göra något annat.
Lisbeth Salander är rastlös. Hon medverkar i en hackerattack till synes utan större anledning.
Hon tar risker hon vanligtvis undviker. Det är inte likt henne.
En sen natt ringer professor Frans Balder till Blomkvist. Han säger sig sitta på
världsavgörande information om den amerikanska underrättelsetjänsten. Och Balder har
dessutom haft kontakt med en ung kvinnlig superhacker, vilket väcker Blomkvists intresse.
Mikael Blomkvist börjar hoppas på det scoop som både han och Millennium behöver. Lisbeth
Salander har som vanligt sin alldeles egen agenda. Det har blivit dags för deras vägar att
korsas. Än en gång.
"Nya Millennium är skicklig och respektfull." Dagens Nyheter
"Elegant driven, skickligt utförd och riktigt spännande." The Guardian
"Salander och Blomkvist är lika övertygande som alltid." New York Times
"Larssons karaktärer har aldrig varit bättre än i David Lagercrantz bok." Der Spiegel
"David Lagercrantz är den idealiske författaren för det här äventyret." Le Monde

9789175033891 Märkta för livet
En sommardag 1991 vaknar nioåriga Jana Berzelius upp på ett sjukhus. Hon har inget minne
av vem hon är eller var hon kommer ifrån.
Tjugoett år senare får hon, som framgångsrik åklagare, uppdraget att leda förundersökningen i
det uppmärksammade mordet på Hans Juhlén, verksamhetschef på Migrationsverket i
Norrköping.
Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander inleder
Jana Berzelius ett intensivt arbete med att lösa fallet. Men utredningen tar en oväntad
vändning när ännu ett lik hittas. Denna gång är det en pojke. Och ju mer Jana gräver i den
döda pojkens bakgrund, desto närmare kommer hon sanningen om sin egen. Och hon möter
en historia mörkare och blodigare än hon någonsin kunnat föreställa sig.
Märkta för livet är den första delen i serien om åklagare Jana Berzelius. Emelie Schepps
debutthriller är en sensation och har som självpublicerad redan såld i 40 000 ex. Serien är även såld till Danmark,
Norge, Tyskland, Holland, Japan, Tjeckien, Italien och Polen."
"En sträckläsningsbok." Sofie Sarenbrant, TV4
9789146230106 Vita spar
Ett X2000-tåg står stilla på Norrköpings centralstation i den kalla vinternatten. Ombord har en
ung kvinna hittats död. Hennes fingrar är blodiga och från munnen droppar ett vitt skum. Det
visar sig att kvinnan på tåget inte har rest ensam. Med sig hade hon en väninna som nu är
spårlöst försvunnen. Vilka är kvinnorna? Och vad har hänt dem? Ett märkligt fall måste lösas
och Jana Berzelius kopplas in som åklagare. Men det dröjer inte länge förrän fallet blir mer
personligt än hon har tänkt sig. Återigen ställs hon öga mot öga med sitt dunkla förflutna. När
kriminalkommissarie Henrik Levin och hans kollega Mia Bolander får upp ett spår förstår Jana
att misstankarna riktas mot en person i hennes absoluta närhet. En man hon helst vill
glömma, en man som vet för mycket om henne. För att skydda sitt förflutna måste hon hitta
den misstänkte innan polisen gör det.

9789175035130 Vita spår
Ett X2000-tåg står stilla på Norrköpings centralstation i den kalla vinternatten. Ombord har en
ung kvinna hittats död. Hennes fingrar är blodiga och från munnen droppar ett vitt skum. Det
visar sig att kvinnan på tåget inte har rest ensam. Med sig hade hon en väninna som nu är
spårlöst försvunnen. Vilka är kvinnorna? Och vad har hänt dem? Ett märkligt fall måste lösas
och Jana Berzelius kopplas in som åklagare. Men det dröjer inte länge förrän fallet blir mer
personligt än hon har tänkt sig. Återigen ställs hon öga mot öga med sitt dunkla förflutna. När
kriminalkommissarie Henrik Levin och hans kollega Mia Bolander får upp ett spår förstår Jana
att misstankarna riktas mot en person i hennes absoluta närhet. En man hon helst vill
glömma, en man som vet för mycket om henne. För att skydda sitt förflutna måste hon hitta
den misstänkte innan polisen gör det.

9789146230274 Prio ett
EN TIDIG MORGON i mars hittas en kvinna svårt sargad i sin lägenhet i Norrköping. Först på
plats är ambulanssjuksköterskan Philip Engström som gör allt för att rädda hennes liv. Då
ytterligare ett offer hittas går den ohyggliga sanningen upp för honom och han är tillbaka där
allt en gång började.När åklagare Jana Berzelius kopplas in som förundersökningsledare
börjar även hon se ett obehagligt mönster. Och det som först såg ut som ett enstaka
vansinnesdåd växer snabbt till någonting betydligt större.Vem ligger bakom de fruktansvärda
morden?Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia
Bolander är Jana fast besluten att ta reda på sanningen. Samtidigt blir hon uppsökt av en
person från sitt förflutna, en person som tvingar henne att gå långt utanför lagens gränser ...

9789175036229 Prio ett
EN TIDIG MORGON i mars hittas en kvinna svårt sargad i sin lägenhet i Norrköping. Först på
plats är ambulanssjuksköterskan Philip Engström som gör allt för att rädda hennes liv. Då
ytterligare ett offer hittas går den ohyggliga sanningen upp för honom och han är tillbaka där
allt en gång började.När åklagare Jana Berzelius kopplas in som förundersökningsledare
börjar även hon se ett obehagligt mönster. Och det som först såg ut som ett enstaka
vansinnesdåd växer snabbt till någonting betydligt större.Vem ligger bakom de fruktansvärda
morden?Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia
Bolander är Jana fast besluten att ta reda på sanningen. Samtidigt blir hon uppsökt av en
person från sitt förflutna, en person som tvingar henne att gå långt utanför lagens gränser ...

9789150924435 Pappas pojke
Årets deckarförfattare 2017 Crimetime Specsavers Award
En varm sommarkväll ringer en sexårig pojke till sin pappa. Skräck- slagen berättar han att
någon har tagit sig in i familjens hus i Norr- köping. Det är det sista som hörs från pojken
innan han försvinner spårlöst.
Åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans
med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminal- inspektör Mia Bolander försöker hon ta
reda på vad som ligger bakom försvinnandet. Och ju närmare sanningen de kommer, desto
mer pers- onlig blir utredningen för Jana. Hon inser att det är bråttom, mycket bråttom, att
hitta pojken.
Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska besöka honom i häktet. När hon
till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på liv och död, där
allt sätts på spel och ingen går säker.
Pappas pojke är den fjärde delen i Emelie Schepps serie om åklagare Jana Berzelius. Serien har på kort tid blivit en
internationell succé och är idag såld till 30-talet länder. Emelie Schepp utsågs till Årets Deckarförfattare
9789150931099 Pappas pojke
En varm sommarkväll ringer en sexårig pojke till sin pappa. Skräckslagen berättar han att
någon har tagit sig in i familjens hus i Norrköping. Det är det sista som hörs från pojken innan
han försvinner spårlöst.
Åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans
med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander försöker hon ta
reda på vad som ligger bakom försvinnandet. Och ju närmare sanningen de kommer desto
mer personlig blir utredningen för Jana. Hon inser att det är bråttom, mycket bråttom, att hitta
pojken.
Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska besöka honom i häktet. När hon
till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på liv och död, där
allt sätts på spel och ingen går säker.
Och lycklig den som inte upptäckt Emelie Schepp förut ...
Göteborgs-Posten
En av de bästa deckarna jag har läst någonsin.
Anna Jansson, bästsäljande författare
Jana Berzelius är en fascinerande och originell karaktär som saknar motstycke i kriminallitteraturen.
Nerikes Allehanda
---Pappas pojke är den fjärde delen i Emelie Schepps serie om åklagare Jana Berzelius. Serien har på kort tid blivit
en internationell succé och är idag såld till 30-talet länder. Emelie Schepp har utsetts till Årets Deckarförfattare två år i
rad 2016 och 2017.

9789150932843 Pappas Pojke
En varm sommarkväll ringer en sexårig pojke till sin pappa. Skräckslagen berättar han att
någon har tagit sig in i familjens hus i Norrköping. Det är det sista som hörs från pojken innan
han försvinner spårlöst.
Åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans
med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander försöker hon ta
reda på vad som ligger bakom försvinnandet. Och ju närmare sanningen de kommer desto
mer personlig blir utredningen för Jana. Hon inser att det är bråttom, mycket bråttom, att hitta
pojken.
Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska besöka honom i häktet. När hon
till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på liv och död, där
allt sätts på spel och ingen går säker.
Pappas pojke är den fjärde delen i Emelie Schepps serie om åklagare Jana Berzelius. Serien
har på kort tid blivit en internationell succé och är idag såld till 30-talet länder. Emelie Schepp utsågs till Årets
Deckarförfattare 2016 & 2017.
"... hon bygger upp en otäck klockan-tickar-skräck ..." Lotta Olsson, Dagens Nyheter "Det är genialiskt gjort och
läsvärt." Norrköpings Tidningar "Schepp har full poäng med åklagaren som superhjälte." Barometern "Genialiskt
kamp mellan gott och ont." Norrköpings Tidningar "Spännande bladvändare om föräldraskap, relationer och att
utnyttja andra människor."
9789150941814 Broder Jakob
Emelie Schepp, vinnare av Årets deckarförfattare 2016, 2017 och 2018, är tillbaka med en ny
kriminalroman om åklagare Jana Berzelius.
En regnig vårdag hittas en kvinna brutalt mördad i Norrköping. Det är det andra offret på kort
tid. Omständigheterna är likadana, benen är hopsydda och kropparna hittas i Strömmen som
flyter genom staden. Vem vill få dem att se ut som sjöjungfrur och varför?
När en ny kvinna anmäls saknad är det uppenbart för polisen att de har att göra med samma
gärningsman. Åklagare Jana Berzelius som leder förundersökningen börjar snart hitta
kopplingar till fallet Simon Norell, en ung man som mördat sin familj och sedan dess suttit
inspärrad på rättspsyk i Vadstena. Men Simon vägrar att prata. Någon måste vinna hans
förtroende innan tiden rinner ut, och den enda som kan göra det är mannen som rör sig som
en hotfull skugga i Janas liv - Danilo Peña.
Broder Jakob är en kriminalroman om att tvingas möta sitt eget, våldsamma förflutna. Om syskonskap, relationer och
försoning. Det är den femte boken i serien om åklagare Jana Berzelius. Serien har sålt i över en miljon exemplar och
blivit en stor internationell succé.
***
Sagt om Emelie Schepps böcker:
"... hon bygger upp en otäck klockan-tickar-skräck ..." Lotta Olsson, Dagens Nyheter
"En av de bästa deckarna jag läst någonsin." Anna Jansson, bästsäljande författare
"Jana Berzelius är en fascinerande och originell karaktär som saknar motstycke i kriminallitteraturen." Nerikes
Allehanda
"Schepp kan jämföras med Jo Nesbø, båda skriver realistiskt men vrider till verkligheten." Femina
"Och lycklig den som inte upptäckt Emelie Schepp förut ..." Göteborgs-Posten
9789113070889 En högre rättvisa
Hjort/Rosenfeldt är tillbaka - 4 miljoner sålda böcker!
En serie våldtäkter sätter skräck i Uppsala: gärningsmannen smyger sig på sina offer
bakifrån, söver dem med en spruta och placerar en säck över huvudet innan övergreppet
fullbordas.
Riksmordkommissionen är splittrad. Vanja arbetar tillfälligt i Uppsala och utreder det otäcka
fallet. Sebastian åker runt i landet och pratar om sina böcker. Torkel, Ursula och Billy har sina
egna angelägenheter som upptar dem. Men när ett av våldtäktsoffren hittas död samlas de
igen och teamet måste lägga personliga problem och strider åt sidan.
Ledtrådar tyder på att offren inte är slumpvis utvalda. Men vad är kopplingen mellan dem?
Och varför verkar så många personer inte vilja att sanningen kommer fram?

En högre rättvisa är den sjätte boken i den framgångsrika serien om kriminalpsykologen Sebastian Bergman och
kollegerna på Riksmord.
"En anmärkningsvärt bra och sinnrik thriller" Telegraaf, Nederländerna, om det fördolda (2010)
"En av de bästa spänningsromanerna från Sverige på senare år" Die Tageszeitung, Tyskland, om lärjungen (2011)
"En komplex och övertygande roman" Sunday times, Storbritannien, om Fjällgraven (2012)
"Närmast perfekt konstruerad kriminalhistoria" Verdens gang, Norge, om Den stumma flickan (2014)
"Intensiv och effektiv spänning med engagemang och insikt" Berlingske, Danmark, om De underkända (2015)
9789113035567 Det fördolda
Det fördolda är den första i en serie kriminalromaner med psykologen Sebastian Bergman, en
specialist på gärningsmannaprofiler, i huvudrollen. Hjorth/Rosenfeldt gör med denna bok
årets största svenska deckardebut.
Det börjar med ett samtal till polisen. En sextonårig pojke, Roger, är försvunnen, och hans
mamma är orolig.
Polisen i Västerås rycker ut, efter ett par dagars schabbel då ärendet blivit liggande.
Haraldsson - som egentligen borde vara hemma för att befrukta sin hustru - får ansvar för
sökandet. Så gör man ett fruktansvärt fynd i ett träskområde och tragedin är ett faktum.
Psykologen Sebastian Bergman, profilerare och en av Sveriges främsta experter på
seriemördare, befinner sig i Västerås för att röja upp dödsboet efter sin mamma. Sedan han
förlorade sin hustru och sin dotter i tsunamin har han dragit sig tillbaka från allt polisarbete.
Han är känslomässigt avstängd, befinner sig lätt på dekis och har återfallit i ett tidigare
sexmissbruk.
Men Rikskrim - som tagit över fallet - behöver hans hjälp. Sebastian Bergman finner sig för första gången på mycket
länge indragen i en mordutredning. Han blir alltmer engagerad, och har dessutom sina högst personliga motiv för att
vilja få tillgång till ett polisregister.
Alla ledtrådar pekar mot den fina Palmlövsskolan, där Roger gick. En till synes perfekt miljö, med allt större sprickor i
fasaden.
Det fördolda är intelligent och spännande underhållning som inte släpper greppet. Hjorth/Rosenfeldt har pondus i
berättandet och ett driv som gör att allt sitter på plats redan i denna bok, som är den första i en serie med Sebastian
Bergman i huvudrollen. Det är sträckläsningsläge.

9789113041360 Lärjungen
Deckarduon Hjorth/Rosenfeldt fick en flygande start med Det fördolda, den första boken om
kriminalpsykologen Sebastian Bergman, som låg länge på topplistorna i Sverige och
dessutom såldes till runt femton länder.
I Lärjungen får vi åter möta Sebastian, liksom teamet med Torkel, Ursula, Vanja och Billy.
Sebastian Bergman gör allt han kan för att få ordning på sin tillvaro och komma till rätta med
sitt sexmissbruk. Efter att ha fått veta att han har en vuxen dotter har han hittat en mening
med livet. Nu brottas han med om han ska avslöja att det är han som är hennes biologiska
pappa. Han längtar efter att få berätta, men han förstår samtidigt att det kan förstöra hennes
liv. Hon har redan någon hon kallar pappa, som hon älskar.
Samtidigt utreder hans gamla team på Riksmord en serie brutala kvinnomord som på ett
obehagligt sätt leder tankarna till Edward Hinde - en dömd seriemördare som Sebastian
satte bakom lås och bom för många år sedan. Men Hinde sitter fortfarande inne, under stark
bevakning, vilket gör att polisen tror sig ha att göra med en copycat.
Till sist lyckas Sebastian övertala Torkel, hans gamla chef som leder teamet, att låta honom ta del av utredningen.
Det han får reda på är mycket obehagligt. Sebastian inser att morden riktar sig mot honom - och vem skulle
mördaren i så fall kunna vara om inte Edward Hinde? Inspärrad eller inte.
Sebastian Bergman blev en läsarfavorit från starten. Nu är han tillbaka i en uppföljare, minst lika stilsäker, spännande
och intelligent som Det fördolda.

9789113060521 Den stumma flickan
En familj hittas mördad i sitt hem och Sebastian Bergman och Riksmord kallas in. Det är en
komplicerad mordutredning och trycket ökar då den ende misstänkte hittas mördad, skjuten
med samma vapen som familjen.
Det finns ett vittne till mordet på familjen. Den tioåriga Nicole har varit på besök hos sina
kusiner, och hennes fotspår försvinner in i den stora skogen bakom huset. Nu gäller det att
hitta henne innan mördaren får reda på hennes existens.
Nicole återfinns men är så traumatiserad att hon inte längre pratar. Det enda hon gör är att
rita. Teckningarna talar sitt tydliga språk. Hon har sett mördaren.
För Sebastian blir den stumma Nicole en stor utmaning. Hon påminner om hans egen dotter
som han förlorade i tsunamin, och han blir besatt av att försöka läka hennes inre. Samtidigt
har mördaren fått vittring på var hon befinner sig.
I Den stumma flickan, den fjärde boken om Sebastian Bergman, visar HjorthRosenfeldt
återigen sin fantastiska förmåga att skapa intriger med både psykologiskt djup och hög spänning.

9789113048222 Fjällgraven
Höst. Två väninnor är uppe och fjällvandrar i Jämtlandstriangeln. Det regnar häftigt och när
en av dem kommer för nära kanten mot det forsande vattendraget ger den vika och kvinnan
faller. Hon klarar sig, men kvinnorna gör en makaber upptäckt.
Från flodbanken sticker en skeletthand upp. Lokal polis kommer till platsen. Det visar sig vara
sex lik nedgrävda, två av dem barn. Ganska snart slås det fast att det inte handlar om ett
fornfynd och Riksmordkommissionen kallas in. Sebastian Bergman är numera en del av
teamet och beger sig tillsammans med de andra till Jämtland. Arbetet med att identifiera de
döda tar sin början.
Det blir en mycket svår uppgift. Två av de döda är ett holländskt par som rapporterades
försvunna hösten 2003. Men de andra fyra, en familj, kommer de ingenstans med, trots att allt
pekar på att de hamnat i graven samtidigt. De enda familjer som skulle kunna stämma
överens med de övriga kropparna i fjällgraven försvann tidigare eller senare och långt från
Jämtland.
Och så var det den där singelolyckan några mil därifrån, samma vecka som holländarna måste ha försvunnit. En
amerikansk kvinna i hyrbil, tydligen med falska id-handlingar.
Det finns mycket i historien som inte stämmer och utredningen riskerar att gå i stå.
Samtidigt undersöker en tv-journalist en så kallad asylavvikelse, två afghanska flyktingar som enligt myndigheterna
gick under jorden sommaren 2003. Den enes fru har aldrig trott att hennes man skulle kunna lämna sin familj och har
kontaktakt tv-journalisten. När han börjar gräva i ärendet visar det sig att Säpo varit inblandad i utredningen, som
därför är hemligstämplad med hänsyn till rikets säkerhet.

9789113073194 De underkända
En känd dokusåpadeltagare hittas mördad i en övergiven skola, skjuten i huvudet med
bultpistol. Han sitter på en stol i ett klassrum, bunden, med ansiktet vänt in mot hörnet och
en dumstrut på huvudet. Ett flersidigt frågeformulär sitter fastnitat på ryggen med häftpistol.
Testet har med allmänbildning att göra och den mördade har uppenbarligen inte klarat
kraven.
Det första offret följs av flera, alla samma sorts mediala kändisar, och Riksmord kopplas in.
De famlar efter bevis men Sebastian Bergman hittar spår i anonyma insändare i tidningar
och chattar. Skribenten raljerar mot bristen på allmänbildning hos den nya generationens
förebilder, men uppehåller sig lite för gärna vid morden. Sebastian börjar utmana och inser
snabbt att den anonyma vet saker om morden som bara polisen känner till.
I De underkända - Hjorth och Rosenfeldts femte bok i den framgångsrika serien om
Sebastian Bergman - ställs han och kollegerna från Riksmord inför en komplex och
avancerad seriemördare som till slut kommer hota hela teamets existens.

9789515241405 Om livets mening
De största frågorna berör var och en av oss Vad skriver du om nuförtiden? var det en
avlägsen släkting som frågade. Jag tvekade, jag blev generad för jag hade precis börjat på
något nytt, jag visste ännu knappt själv vad det var jag skrev om. Tja, det är väl det lilla
ämnet livets mening jag råkat halka in på , svarade jag, lättsamt och som jag hoppades
avvärjande. Min släkting uppfattade inte ironin. Hon pausade och när hon fortsatte såg hon
smått bekymrad ut: Då måste det vara något religiöst? Egentligen inte , sa jag. Genom
egna upplevelser och reflektioner, omvärldsanalys och filosofiska resonemang skriver
Mazzarella fram en essäbok full av insikter och ställer nya frågor i en värld av gråskalor och
skarpa kontraster: överflöd och flyktingströmmar, globalisering och murar, våldsamma
dataspel och kärlek i realtid över kontinenter. Kapitlen bär namn som Om världsbild, Om det
onda, Om förlåtelse, Om medkänsla, Om det goda. På sitt alldeles unika sätt gör
Mazzarella det lärda och abstrakta fattbart och konkret de stora tankarna berör var och en
av oss. Hos Mazzarella förstår vi hur.
9789515244185 Alma : En roman
Merete Mazzarella är född år 1945 i Helsingfors, och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet,
England och Finland. Sitt yrkesverksamma liv har Mazzarella undervisat i nordisk litteratur
vid Helsingfors universitet, som professor åren 1998-2008. Hon undervisar också läkare och
läkarstudenter vid Helsingfors universitet och Uppsala universitet
Alma. En roman
Jag skulle kunna hoppa ner från balkongen , tänker Alma på badhotellet i Saltsjöbaden. Hon
är inte där för att bada, utan för att hon är gammal och sjuk. För länge sedan, på 1890-talet
som ung studentska i Helsingfors, kallades hon Söderskälm av sina kamrater, de gamla
kvinnliga. Hon som ingenting såg ut men som alltid hade ett rappt svar på tungan. Alma
handlar om en ung flicka i en stor syskonskara som blir Finlands första kvinnliga professor.
Hon blir också en enastående produktiv och populär författare och omger sig med en
färgstark umgängeskrets. Bland vännerna finns Mauritz Stiller, prins Wilhelm, Hjalmar och Stina Bergman.
Sköterskorna på badhotellet har ett kall och Alma undrar om också hon hade ett kall. Den mest brännande frågan är
om det hade gått att kombinera med äktenskap och familj. Kärlek har inte saknats i hennes liv, men den har alltid
varit villkorad och hon har för det mesta varit den andra kvinnan.
Alma Söderhjelm var dotter, syster, universitetslärare, vän och älskarinna. På glasklar prosa frammanar Merete
Mazzarella den Alma hon alltid känt som sin.

