
Hallå Umeå, 
Jovars, mina deckare säljer som bara fasiken, och detta utan att de ens kommit 
ut i handeln. Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. 
Norsteds började sälja de tre första utomlands för två veckor sedan på 
Frankfurtmässan och det tog ungefär 48 timmar att få kontrakt i Tyskland. Jag 
fick dessutom det högsta arvode Norstedts någonsin sålt en oprövad debutant 
för, vilket gläder deras revisor och förnöjer mig. Brevlådeinkastet börjar alltmer 
se ut som myntutkastet på en enarmad bandit. 
Ännu kuligare var förstås att de som köpte mig i Tyskland var Hayne/Random 
House, som är världens största bokförlagsgrupp. Det ger nästan garanterat 
kontrakt på den amerikanska marknaden och just nu har sammanlagt 15 länder 
aviserat intresse och vill läsa manus. 
Henning Mankell, släng dig i väggen. :-) 
Tja, vad kan jag säga. Alla från förlaget till lektörer verkar helt överens om att 
det här kommer att bli en bestseller och jag och Eva har börjat shoppa efter 
sommarstuga i skärgården. Prisbilden är lite annorlunda här än i Umetrakten. 
Plus köpa ny lägenhet och sånt som vi räknat på i flera år nu. Och klart att du 
ska få ett signerat ex. 
Annars så är Eva och jag särbo för tillfället. Hon har fått ett jobb i Dalarna som 
hon inte kunde tacka nej till och bor följaktligen i Falun och kommer bara hem på 
helgerna. Hon är projektledare för något som heter Star Byggutveckling och som 
är ett sorts försök att ställa om byggindustrin i Dalarna. Men jag ska hälsa 
henne. 
Om du behöver kurs i intrigspel så kan du höra av dig. Jag ägnar mig inte åt 
något annat på dagarna. Men om man är en auktoritet så minskar behovet av 
intriger. vad handlar dokusåpan om? Jag kanske skulle tipsa Robban Aschberg. 
Han försöker för övrigt köpa filmrättigheterna till mina deckare. 
Nja, jag vet inte när vi kommer upp till Umeå nästa gång. Jag är inbokad typ till 
nästa vår med mycket korta uppehåll. Kom ned till Stockholm istället, vet ja. Ni 
är ju barnlösa numera, och kan göra som ni vill. 
Mår ni bra? 
Puss /  Stieg 

 


