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Hälsar
7 (6) Det här var ju tråkigt:
ännu en bok av David Batra
Björne
av David Batra
8 (7) Och jag läste att det var
omöjligt att leva lycklig förutan dig av Mark Levengood
9 (NY) Porto Francos väktare
av Ann Rosman
10 (NY) Hungerelden
av Håkan Axlander Sundqvist
& Jerker Eriksson
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oNsdag: Resa

Torsdag: Mode

Fredag: Livsstil
Enkät: Katarina Wendelin

HALLÅ! VAD LÄSER DU I SOMMAR?
Pernilla Andersson, 36,
artist:
– Självklart Keith Richards
självbiografi ”Livet”. Han har
haft ett så intressant liv att jag
måste få veta vad han haft för
sig under alla år.

Tipsa om en favorit!
– ”Parfymen” av Patrick
Süskind är fantastiskt
intressant och bra, smart
och tänkvärd om strävan
efter det perfekta. Läs
den!

Lena Adelsohn Liljeroth, 55,
kulturminister:
– Jag ska framför allt lyssna.
Överst i ljudbokshögen ligger
Per Anders Fogelströms ”Mina drömmars stad”, inläst av
Helge Skoog. Boken har jag

inte läst sedan tonåren så det
blir ett kärt återseende, eller
snarare -hörande.
Tipsa om en favorit!
– John Boynes ”Pojken i randig pyjamas” som passar
barn – högläsning är viktigt!

Mons Kallentoft

Bor i två etage
i Stockholm
Namn: Mons Kallentoft.
Ålder: 43.
Familj: Fru och två barn,
8 och 5 år.
Bostad: Etagelägenhet
i Vasastan i Stockholm.
Favoritförfattare: Cormac McCarthy.
Läser just nu: ”To end
all wars”
av Adam
Hochschild.
Aktuell:
Med ”Den
femte årstiden”
(Natur &
Senaste.
Kultur).

Genombrottet
n Mons Kallentoft debuterade 2000 med romanen
”Pesetas” som fick Katapultpriset. Därefter gav han ut
ytterligare en roman och en
reportagesamling, men utan
att upptäckas av någon
större läsekrets. Genombrottet
kom 2007
med den
första kriminalromanen
Debuten.
om Malin
Fors, ”Midvinterblod”.
n Sedan dess har han gett ut
ytterligare fyra Fors-böcker:
”Sommardöden”, ”Höstoffer”,
”Vårlik” och nu i juni ”Den
femte årstiden”. ”Midvinterblod” var 2008 den sjätte
mest sålda pocketboken
i Sverige. ”Höstoffer” (pocket)
var 2010 den åttonde mest
sålda boken. Även ”Sommardöden” och ”Midvinterblod”
i pocketupplaga finns med
bland de 100 mest sålda.
n Hans böcker har översatts
till 13 språk. Snart kommer
första boken ut på engelska
och ytterligare fem språk.

reCenSIoner
n ”Som läsare vill man bara
ha mer av Malin Fors. Vi får
hoppas att Kallentoft tänker
ge oss det.”
Corren

SUCCÉ IGEN Mons Kallentoft har skäl att skratta. Hans senaste kriminalroman om Malin Fors, ”Den femte årstiden”, gick direkt upp

på tredje plats på listan över mest såld skönlitteratur. ”Efter sju, åtta månaders stenhårt arbete med ett deckarmanus brukar jag vara ganska ledig. Resa, vara med familjen, samla intryck.”
Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

n”Kallentoft förenar en
hårdkokt stil med en stor
känslighet.”
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