
FIKSEREN
Gabriella Ullberg Westin

Fikseren er en spændingsfyldt krimi om et koldblodigt mord, 
organiseret kriminalitet og en femårig pige, som gemmer 
på en mørk hemmelighed. Bogen er tredje og selvstændige 
bind i svenske Gabriella Ullberg Westins erotiske krimiserie 
Mordene i Hudiksvall.

En 25-årig mand bliver skudt og dræbt midt inde i byen, og 
ingen har set noget som helst. Kriminalinspektør Johan Rokka 
leder efterforskningen og snart rettes interessen mod en ven til 
offeret, som var lige i nærheden, da mordet fandt sted.

CEO assistent Amanda Bruse kæmper for at komme tilbage 
efter en længere sygemelding. Det firma, hun arbejder for, står 
for lanceringen af et produkt, som er milliarder værd. Da en af 
virksomhedens nøglemedarbejdere forsvinder uden et spor, 
befinder Amanda sig pludselig i begivenhedernes centrum.

Politiet har nu både et mord og en forsvinden at håndtere, og da 
Rokka bliver offer for en personlig tragedie, er hans egen fremtid 
pludselig på spil. 

- - - -

Fikseren er en tempofyldt og aktuel krimi, der handler om 
Social Engineering, hvor kriminelle via forskellige teknikker 
manipulerer personer til at afgive følsomme informationer eller 
begå grove kriminelle handlinger. 

Med venlig hilsen,
HarperCollins Nordic

GABRIELLA ULLBERG WESTIN (f. 1973) er vokset op i byen Hudiksvall i Sverige. Hun er uddannet i 
kommunikationsvidenskab fra universitet i Sundsvall, har arbejdet som kommunikationsansvarlig på 
et af Sveriges største teleselskaber og senest studeret kriminologi på Stockholms Universitet. I dag 
er hun forfatter på fuldtid og har udgivet tre krimier: ENSOMmerfugl (2016), Håndlangeren (2016) og 
Fikseren (2017), som alle kan læses uafhængigt af hinanden. Hun bor i Stockholm med sin mand, som 
arbejder i politiet, og deres to børn. Læs mere om forfatteren på www.gabriellauw.se.
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ELSKERINDEN
Maya Banks

Andet bind i den internationale bestsellerforfatter Maya Banks’ 
romantiske trilogi om de tre magtfulde hotelmagnater 
Anetakis. Serien er en fortælling om lidenskab og intriger i 
en verden styret af magt og penge. Elskerinden handler om 
Theron Anetakis. 

Hotelmagnaten Theron Anetakis har et problem – og hun er 
netop trådt ind ad døren! Hans plan er at gifte sig med en 
respektabel græsk kvinde, for yderligere at kunne sikre sin 
fremtid og sit forretningsimperium.

Lille Isabella Caplan er blevet voksen og har en vilje af stål og 
sine helt egne planer. Hun har ikke tænkt sig at lade sin 
formynder arrangere et ægteskab med en mand, hun ikke selv 
har valgt! Hun har været forelsket i Theron, så længe hun kan 
huske, nu er det tid at gøre noget ved det ...

- - - -

Elskerinden er andet selvstændige bind i trilogien. Første bind, 
Løgn og lykke, udkom 1. september. Tredje bind, En hemmelig 
affære, udkommer 2. oktober. 

Med venlig hilsen,
HarperCollins Nordic

MAYA BANKS er en amerikansk bestsellerforfatter. Hun har altid elsket romantiske bøger, og fra hun 
var helt ung, drømte hun også om at skrive dem. Da hun var teenager, fyldte hun utallige notesbøger 
med overdramatiske historier om kærlighed og passion. Hendes historier har udviklet sig, og er ikke 
helt så dramatiske, men helt sikkert lige så romantiske. Hun bor i Texas med sin mand og deres tre 
børn. Læs mere om forfatteren på www.mayabanks.com
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LØGN OG LYKKE
Maya Banks

Første bind i den internationale bestsellerforfatter Maya Banks’ 
romantiske trilogi om de tre magtfulde hotelmagnater 
Anetakis. Serien er en fortælling om lidenskab og intriger i en 
verden styret af magt og penge. Løgn og lykke handler om 
Chrysander Anetakis.

Hotelejeren Chrysander Anetakis’ ekskæreste, Marley, er 
gravid. Desværre har hun fået hukommelsestab og husker 
ikke, at hun har forrådt ham ved at sælge ud af hans 
forretningshemmeligheder. Hun har tilsyneladende også 
fortrængt, at de ikke længere er et par!

Chrysander vil have sin arving og hævn, så han fortæller hende 
at de er forlovet, og sammen rejser de til hans private ø i det 
græske øhav for at fordrive tiden. Han har tænkt sig at smide 
hende ud, når først Marley har født. Men da hun får hukom-
melsen tilbage løber tiden fra ham, og intet bliver som 
Chrysander havde tænkt sig!

- - - -

Løgn og lykke er første selvstændige bind i trilogien. Andet 
bind, Elskerinden, udkommer 15. september. Tredje bind, En 
hemmelig affære, udkommer 2. oktober. 

Med venlig hilsen,
HarperCollins Nordic

MAYA BANKS er en amerikansk bestsellerforfatter. Hun har altid elsket romantiske bøger, og fra hun 
var helt ung, drømte hun også om at skrive dem. Da hun var teenager, fyldte hun utallige notesbøger 
med overdramatiske historier om kærlighed og passion. Hendes historier har udviklet sig, og er ikke 
helt så dramatiske, men helt sikkert lige så romantiske. Hun bor i Texas med sin mand og deres tre 
børn. Læs mere om forfatteren på www.mayabanks.com

Udgivelsesdato: 1. september 2017
Vejl. pris: 149,95 kr. 
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EN HEMMELIG AFFÆRE 
Maya Banks

Tredje bind i den internationale bestsellerforfatter Maya Banks’ 
romantiske trilogi om de tre magtfulde hotelmagnater 
Anetakis. Serien er en fortælling om lidenskab og intriger i en 
verden styret af magt og penge. En hemmelig affære handler 
om Piers Anetakis. 

Jewel Henleys kinder blusser hektisk, da hun erfarer, at den 
spændende mand, som har taget hende med storm, er hendes 
nye arbejdsgiver Piers Anetakis.

Piers fyrer hende dog på stedet, da han opdager, at han er 
hendes chef, for han blander aldrig arbejde og privatliv!
Men Piers kan ikke glemme den livsglade kvinde, som han 
tilbragte en hed nat med, og da det endelig lykkes ham at 
opspore hende igen, får han sit livs overraskelse ...

- - - -

En hemmelig affære er tredje og sidste bind i trilogien. 
Første bind, Løgn og lykke, udkom 1. september. Andet 
bind, Elskerinden, udkom 15. september. Bøgerne kan 
læses uafhængigt af hinanden. 

Med venlig hilsen,
HarperCollins Nordic

MAYA BANKS er en amerikansk bestsellerforfatter. Hun har altid elsket romantiske bøger, og fra hun 
var helt ung, drømte hun også om at skrive dem. Da hun var teenager, fyldte hun utallige notesbøger 
med overdramatiske historier om kærlighed og passion. Hendes historier har udviklet sig, og er ikke 
helt så dramatiske, men helt sikkert lige så romantiske. Hun bor i Texas med sin mand og deres tre 
børn. Læs mere om forfatteren på www.mayabanks.com
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