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Höstens nya böcker från Leopard förlag
Leopard förlag fyller 10 år och firar med en fullmatad höstkatalog.
Henning Mankells nya roman är en svensk resa in i mörkrets hjärta. I Minnet
av en smutsig ängel berättar han om en svensk kvinnlig bordellägare i
Lourenco Marques i början av 1900-talet. Det blir en historia som han aldrig
varit i närheten av att skriva tidigare. Släpps 18 augusti.
I Åke Edwardsons täta, psykologiska thriller Möt mig i Estepona ställs en man
inför ett ultimatum. Det enda som kan rädda honom är hans förflutna. Men
det förflutna är hans värsta fiende… Släpps 25 augusti.
Världsartisten Barbara Hendricks berättar i sina memoarer om vägen från
barndomen i amerikanska sydstaterna till de stora internationella scenerna.
Min röst är rikt illustrerad och innehåller en cd med smakprov ur hennes
breda repertoar av opera, blues och negro spirituals. Släpps 15 september.
Tills vattnet stiger är en dramatisk berättelse från Haiti, signerad av den
ständigt Nobelpristippade Maryse Condé. I oktober besöker hon Sverige och
Internationell författarscen i Stockholm. Boken släpps 11 oktober.
Bernt Hermele berättar den osannolika historien om Röda Korset-bedragaren
Johan af Donner och Ulrika Engström har skrivit ett fascinerande reportage
om astronomins historia före teleskopen. Jan Myrdal rapporterar från
naxalitrörelsens läger i den indiska djungeln och Fredrik S Heffermehl går till
skarp attack mot politiken bakom utdelningen av Nobels fredspris. Bland
mycket annat.
Allt om höstens böcker finns i Leopard förlags katalog:
http://issuu.com/leopardforlag/docs/leopardkatalog_2011
För författarkontakt, kontakta Lina Kåberg Stene, marknads- och
informationsansvarig Leopard förlag, lina.kabergstene@leopardforlag.se, tel

08-122 035 36.
Beställningar av recensionsexemplar skickas till recex@leopardforlag.se
Högupplösta bilder på omslag och författare, samt katalog med höstens
nyheter finns att ladda ner i Leopard förlags pressrum på MyNewsdesk.

Leopard förlag ger ut cirka 25 titlar per år med inriktning på reportage, debatt,
historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och
Asien. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Åke Edwardson,
Lena Sundström, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Pierre Schori, Simon Singh,
Maryse Condé, Assia Djebar och Barbara Ehrenreich.
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