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Papperspalatset 

Cowley Heller, Miranda 

En sommarmorgon vaknar Elle Bishop, trebarnsmor och lyckligt gift, i fa-

miljens sommarhus i Cape Cod. Men så erinrar hon sig det passionerade 

mötet med barndomsvännen Jonas kvällen innan, med deras respektive kvar 

inne i huset. Nu ställs Elle inför ett livsavgörande beslut då hon måste välja 

mellan den trygga tillvaro hon skapat med sin älskade make Peter, och det 

liv hon föreställde sig att hon skulle leva med ungdomskärleken Jonas, om 

inte en tragisk händelse hade förändrat deras liv.  

Papperspalatset utspelar sig under ett dygn men spänner över Elles barndom 

till det ögonblick hon måste göra sitt val. Ömt men samtidigt förkrossande 

utforskar romanen ett liv fyllt av trasiga relationer, övergrepp, frånvarande 

vuxna och mörka hemligheter. 

  

Gustave Eiffel och kärleken 

d'Estienne d'Orves, Nicolas 

Inte långt efter slutförandet av arbetet med Frihetsgudinnan, när han står på 

toppen av sin karriär, blir Gustave Eiffel tillfrågad av den franska regering-

en att designa något spektakulärt till världsutställningen i Paris 1889. Eiffel 

är helt fokuserad på projektet med att bygga ett tunnelbanesystem men allt 

förändras när han av en slump möter sin vackra ungdomskärlek, Adrienne 

Bourgès. Deras förbjudna relation ger honom den inspiration som för alltid 

kommer att förändra vyn över Paris.  

Gustave Eiffel och kärleken är en storslagen och romantisk berättelse om 

kärlekshistorien som förändrade Paris för alltid. 

  

  

Djupsinne 

Godfrey-Smith, Peter 

Djupsinne tar oss med under havsytan till den egensinniga och synnerligen 

smarta bläckfiskens boplatser. Här får vi möta dessa fascinerande djur som 

är det närmaste vi kan komma en intelligent utomjording.  

Genom att följa författaren på sina dykningar utanför Australiens kust får vi 

följa dessa märkliga djur och samtidigt ta del av sökandet efter livets och 

medvetandets uppkomst. 
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Bära frukt 

Millares, Emilia 

Alma längtar efter barn, ser bebisar och gravidmagar överallt. När hon träf-

far Caesar slår det gnistor direkt. Men Caesar vill inte ha barn. 

De fortsätter att träffas ändå, dricker drinkar, åker på roadtrips och sover 

tillsammans nästan jämt. När hon trots Caesars motstånd till sist blir gravid 

blir det inte som hon tänkt. Hon får ingen ultraljudsbild att lägga upp på In-

stagram. I stället får hon veta att barnet har ett halvt hjärta. 

Bära frukt är en roman om barnlängtan, kärlek och förtvivlan. Om kropps-

lighet, växtlighet och de svåra valen som uppstår när man längtar efter olika 

saker men fortsätter tillsammans ändå. 

  

Tim: Biografin om Avicii 

Mosesson, Måns 

Som ett fyrverkeri mot natthimlen exploderade DJ:n och producenten 

Avicii. En musikalisk visionär som genom sin känsla för melodier definie-

rade epoken då svensk och europeisk housemusik tog över världen. 

Men Tim Bergling var också en introvert och skör ung man som blev vuxen 

i ett omänskligt uppskruvat tempo. Efter ett antal akuta sjukhusvistelser slu-

tade han turnera sommaren 2016. Knappt två år senare tog han sitt liv. 

”Tim – biografin om Avicii” är skriven av den prisbelönte journalisten 

Måns Mosesson, som genom intervjuer med Tims familj, vänner och musi-

kerkollegor kommit stjärnproducenten in på livet. Boken ger en ärlig bild av 

Tim och hans sökande – och väjer inte för de svårigheter som han, och 

många andra unga i dag, kämpar med. 

  

En ateljé i Paris 

Musso, Guillaume  

Polisen Madeline har rest från London till Paris för att få lite tid för sig själv 

och i lugn och ro tänka över sitt liv. På grund av en dubbelbokning blir hon 

dock tvungen att dela den ateljé som hon hyrt i hjärtat av Paris med författa-

ren Gaspard, som kommit från USA för att skriva ostört. Ateljén har tillhört 

den mytomspunne konstnären Sean Lorenz, och är fortfarande fylld av hans 

passion för ljus och färg.  

Men Lorenz sista tid i livet präglades av sorg efter att hans lille son mördats. 

Både Madeline och Gaspard blir besatta av konstnärens öde och bestämmer 

sig för att spåra upp de tre tavlor han påstås ha målat strax före sin död. De 

inser snart att den nyckfulle konstnären bär på en fruktansvärd hemlighet 

och i sökandet efter sanningen kommer Madeline och Gaspard att tvingas 

möta sina egna demoner ... 
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Städerskan 

Prose, Nita 

Molly arbetar som städerska på det anrika Regency Hotell. Hon är except-

ionell på sitt jobb, men har desto svårare i kontakten med andra människor. 

Mollys kära mormor har nyss gått bort, dessutom lyckades en så kallad 

pojkvän lura av Molly och mormor alla deras sparpengar. Så Molly mår inte 

speciellt bra, verkligen inte. När Molly ska städa i affärsmannen Charles 

Blacks svit hittar hon honom död i sängen...  

Städerskan är en charmig spänningsroman med en udda hjältinna man lätt 

tar till sitt hjärta. 

  

Sönderlandet 

Ripås, Johan 

Det har gått ett år sedan Nora Wagners närmaste kollega sköts till döds. 

Både hon själv och hennes kollegor anser att hon borde ha kunnat stoppa 

mordet, och mardrömmarna förföljer henne. Hennes närmaste chef skickar 

iväg henne på en nyinrättad tjänst i skärgården för att ge henne tid att läka. 

Men ute bland öarna vilar sedan länge dolda hemligheter och när en ung 

kvinna faller ihop medvetslös på polisstationens golv dras Nora in i ett hän-

delseförlopp långt större än hon kunnat ana.  

Sönderlandet är en underhållande och spännande kriminalroman. Men det är 

också en berättelse om vad som händer med människor när de pressas till 

det yttersta och är tvungna att välja mellan att dö eller låta dö. Det är den 

första boken om polisen Nora Wagner. 

  

Flickan på perrongen 

Thompson, Gill 

Året är 1939 och nazisterna har ockuperat stora delar av Tjeckoslovakien. 

För att rädda livet på sin dotter Miriam ställs den unga mamman Eva inför 

ett omöjligt val. Det enda sättet att föra Miriam i säkerhet är att skicka iväg 

henne från Prag, även om det betyder att hon aldrig kommer att få se sin 

dotter igen.  

I London kämpar frivilligarbetaren Pamela med att hitta nya hem till de ju-

diska barn som anländer. När vänskap uppstår mellan Pamela och en av de 

räddade flickorna bestämmer hon sig för att själv ta hand om henne. Men 

när Pamelas egen son tar värvning inser hon hur lätt även hennes värld kan 

rasa samman. 
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Innan floden tar oss 

Thorfinn, Helena 

Sofia och Janne packar väskorna för att bosätta sig utomlands. Sofia har 

höga ambitioner för sitt nya jobb som biståndschef på svenska ambassaden i 

Dhaka, huvudstaden i Bangladesh. Janne ställer motvilligt in sig på att vara 

medföljande man och ta hand om hem och barn. Samtidigt mördas en ung 

kvinna, Mukta, av sin man i en liten by långt ute på landsbygden. Hennes 

småsystrar flyr till Dhaka för att undvika att de också ska giftas bort med 

åldrande män. 

Mötet med verkligheten i Dhaka blir lika omtumlande för svenska Sofia och 

Janne som för flickorna från byn och deras tillvaro vävs snart samman med 

de unga systrarnas.  

Fortsättes av: Den som går på tigerstigar. 

  

  

Lincoln highway 

Towles, Amor 

I juni 1954 körs artonårige Emmett Watson hem till Nebraska av fångvakta-

ren på arbetslägret där han precis avtjänat femton månader för ofrivilligt 

dråp. Hans mor är sedan länge lämnat familjen, hans far har nyligen gått 

bort, och familjegården är utmätt av banken. Emmetts plan är att ta med sin 

åttaårige lillebror, Billly, till Kalifornien för att börja om på nytt.  

Väl framme i Nebraska upptäcker Emmett att två av hans vänner från lägret 

har gömt sig i bagageutrymmet på fångvaktarens bil. Tillsammans har de 

gjort upp en helt annan plan för Emmetts framtid, en som inte leder till Kali-

fornien utan till New York till att börja med. 

  

Kaninfaktorn  

Tuomainen, Antti 

Henri Koskinen älskar det förutsägbara. När han oväntat blir arbetslös och 

samtidigt får beskedet att hans bror Juhani är död och han ärvt broderns ka-

otiska äventyrspark Skoj-ohoj, skakar hans ordnade och ensamma tillvaro 

som försäkringstjänsteman rejält. Horder av skrikande barn, en brokig skara 

anställda och våldsamma indrivare av broderns spelskulder blir en regelrätt 

mardröm, men i parken finns också den förtjusande driftansvariga Laura. 

Snart inser Henri att både parkens överlevnad och hans eget liv hänger på en 

skör tråd. 

 "Kaninfaktorn" är en hisnande thriller och en underfundig varm komedi. 

Nominerad till CWA Dagger Award 2022 


