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FÖR  
6:E ÅRET 

 I RAD!

FLER FÖRFATTARE  ÄN 
NÅGONSIN! Internationella stjärnor,  

svenska deckareliten och  
spännande debutanter!



VÄLKOMMEN TILL

För sjätte året i rad öppnar vi dörrarna till en av Sveriges nordligaste litteraturfestivaler. På 
trots mot det normala när det gäller denna typ av evenemang är det också Sveriges första, och 
överlevande, internationella deckarfestival.

Detta är något som vi är mäkta stolta över och naturligtvis är vi glada över att kunna pre-
sentera ett ännu mer fullmatat program även i år. Både när det gäller antalet författare och 
programpunkter men också när det gäller bredden så vill vi påstå att årets festival går utanpå 
allt vi tidigare gjort. Här finns internationella thrillers, pusseldeckare, fantasy, prisbelönta ung-
domsspänningsböcker, aktuella nutidsteman och mycket, mycket mer. Det är bara att ta för sig.

När det gäller våra gästande författare så är vi glada över att kunna presentera över tjugo 
författare från inte mindre än sex olika länder. En lista toppad av världsstjärnan Sharon Bolton. 

Alla har de valt att komma hit till vår festival.
Våra internationella gäster uppträder tillsammans med ett helt knippe författare ur 

den svenska deckareliten. I år har vi både sådana ringrävar som Helen Tursten,  
Kristina Appelqvist och Inger Frimansson hos oss tillsammans med ett helt koppel 
unga författare som debuterat under de senaste åren och slagit den svenska  
deckarscenen med både häpnad och förundran.

Förutom detta har vi som vanligt ”Norrlandsfönstret” öppet – en arena där 
vi särskilt valt att presentera författare från vår del av Sverige som har 
börjat och fortsätter producera sig inom deckarlitteraturen.

Om vi sedan tittar på programmen för barn och skola så bjuder 
vi både på författarbesök ute på skolor för alla åldrar tillsammans 
med etablerade författare och pedagoger, samt dessutom några 
skräddarsydda seminarier på vårt festivalhotell där vi kan lova 
spänning på både längden och tvären för alla åldrar.

Tre olika seminarier per dag genomförs under festivalens tre dagar 
inne på Quality Hotel, som är festivalens fasta punkt i staden. 

Dessutom kommer Deckarmelodikrysset tillbaka. Ett helt nytt program 
för i år – men nu genomförs det både på onsdagen och torsdagen. Ta en 
bit mat i Melodylokalen och lös krysset tillsammans.

Vi är jätteglada att kunna lova er ännu några fantastiska dagar och 
kvällar på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall 2018.

Tomas Melander, Ordförande,  
Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall

Svenska Deckarfestivalen 2018 anordnas av föreningen Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall. Styrelsen består av:  
Tomas Melander, Yoko Kawabata, Lennart Bergström, Anders Larsson, Daniel Andersson, Olle Håkansson, Glenn Folkvord 
       och Mariette Oras. Grafisk form: Kerstin Stickler Omslag: Henrik Westerlund, Cecilia Träff 
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Svenska Deckarfestivalen har instiftat en 
skrivartävling, Lilla Sherlockpriset. Detta pris 
delas ut årligen och vänder sig till dig som går 
i högstadiet i Västernorrland. Priset är instiftat 
som både stöd, stimulans och uppmuntran 
till ökat läsande och skrivande bland unga av 
idag. Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall ser 
som sin uppgift att på alla sätt öka intresset 
för människors umgänge med litteraturen. Att 
stödja ansträngningar för ett ökat läsande bland 
unga är då en självklarhet. Att också stimulera 
intresset för att skriva själva är en annan sida av 
samma sak.

Läser du deckare? Har du någon gång drömt om 
att själv skriva en spännande kriminalhistoria? 
Då är det här tillfället för dig som går  
i högstadiet! Här kan du tävla om priser. 

Sätt dig ned och fundera ut en historia som  
på något sätt har med brott att göra. Den ska 
vara på svenska, högst 2000 ord lång och ska 
vara skriven på en dator. 

Läs mer här om hur du skickar in din historia 
på: svenskadeckarfestivalen.se
Lilla Sherlockpriset 2018 kommer att ha sin 
prisutdelning den 9 november på Svenska 
Deckarfestivalen i Sundsvall på Quality Hotel. 

Har du frågor? 

Hör av dig till: lillasherlockpriset@svenska-
deckarfestivalen.se

Välkommen med ditt bidrag!

Möjligheter för  
regionens skolor

FÖRFATTAR- 
BESÖK I  
SKOLAN
Deckarfestivalen i Sundsvall 
har olika typer av samarbeten 
med regionens skolor. Utöver 
Lilla Sherlockpriset erbjuder 
vi möjligheter för skolor att få 
författarbesök. 

Årets författare hittar du  
här i programmet. I år har vi  
flera som skriver särskilt för 
unga i olika åldrar och andra 
kan säkert också vara spän-
nande för elever i grund- och 
gymnasieskolor att få möta. 

Vi erbjuder också möjlig-
het för klasser att komma till 
festivalen för att ta del av något 
av våra seminarier. Totalt är 
det nio seminarier under tre 
dagar, 7–9 november, förde-
lade på onsdag eftermiddag, 
torsdag eftermiddag och fredag 
förmiddag.

Tillgången är begränsad så ta 
kontakt direkt om du är intres-
serad! 

Hör av dig till  
Mariette Oras,  
mariette.oras@gmail.com

 SH 
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Seminarier
Plats: Aveny
13.00  Invigning av Svenska Deckarfestivalen 

i Sundsvall 2018

13.15 Brottsplats Stockholm – nu och då
Miljöbeskrivningen inom deckar- och krimgenren spelar 

en stor roll för att ge äkthet och autenticitet åt en riktigt 

bra historia. Många författare lägger stor vikt vid den 

realistiska miljön för att få den att samverka med en 

stark och spännande berättelse. Här samtalar vi med 

tre unga författare som alla har vår huvudstad som sin 

geografiska utgångspunkt – i helt olika tider och i olika 

sociala omgivningar.
Vi möter Alexander Cavalieratos, Pascal Engman och 

Hanna Lindberg.

14.15 Norrlandsfönstret
Här möter du olika författare som har sin bakgrund i 

Norra Sverige och låtit det bli arenan för deras berättan-

de. Det skapar en alldeles särskild identifikation och ger 

vår landsända sina avtryck inom litteraturen. Norrlands-

fönstret ska alltid stå öppet på Svenska Deckarfestivalen 

i Sundsvall. Det behövs för jämvikten.

I år möter vi fyra olika författare från fyra olika delar 

av regionen: Monica Grönlund, Olle Håkansson, Jonas 

Kihlman och Annika Sjögren.

15.30 En överraskning
Ett seminariepass som vi håller öppet ett tag till.  

Vad det blir kommer du att se på vår hemsida:  

www.svenskadeckarfestivalen.se

16.30 Deckarmelodikrysset i Melody
Både onsdag och torsdag, mer information på sidan 11.

    Författarkväll 7 november

Start 18.30 och slut ca 21.30. Möt nio spännande  

författare i modererade samtal från deckarscenen  

på Aveny. De nio presenteras på bild på detta  

       uppslag och i text på sidan till höger.

Lars Wilderäng

Alexander  
Cavalieratos

Pascal Engman

Hanna Lindberg

Anna
Karolina

Kati Hiekkapelto

Onsdag 7 novemer



KRISTINA APPELQVIST
Hon skriver feelgod-puss-
eldeckare i akademisk 
småstadsmiljö. Efter debuten 
2009 har det blivit fyra 
böcker med rektor Emma 
Lundgren som huvudper-
son och i år kom ”De fjärde 
pakten”, fjärde delen i en 
serie med litteraturforskaren 
Helena Waller i centrum.

PASCAL ENGMAN
Debuterade med ”Patri-
oterna” 2017 och i år kom 
uppföljaren ”Eldslandet”. 
Samhällsengagerad deckar-
författare i traditionen från 
Sjöwall-Wahlöö och Mankell 
men modernare och brutala-
re. Han är också journalist och 
var tidigare en av Expressens 
mest profilerade reportrar. 

KATI HIEKKAPELTO
Med en bakgrund som  
bl. a. performanceartist och 
punksångerska debuterade 
hon 2013 med ”Kolibri” (på 
svenska 2017) om polisen 
Anna Fekete. Gav priser och 
internationellt genombrott. 
Del två kom i svensk översätt-
ning tidigare i år, ”De försvars-
lösa”. Del tre, ”Tumma” på 
finska, är ännu ej översatt.

RAGNAR JONASSON
Isländsk deckarförfattare, 
läst i över 20 länder, men 
kommer först nu på svenska. 
Serien ”Dark Iceland”, sex 
böcker, skrevs 2009–2014. 
2015 startade han nya serien, 
”Hidden Iceland”, hittills tre 
böcker, och den första delen i 
den nya serien kommer nu på 
svenska med titeln ”Mörker”.

ALEXANDER  
CAVALIERATOS
Romandebuterade i år med 
uppmärksammade ”Släpp 
ingen jävel över bron”, som 
utspelar sig i Sverige under 
andra världskrigets inledning. 
Han har arbetat som musei-
pedagog och är fortfarande 
lärare på deltid i historia och 
bild. Under nio år var han 
verksam som serietecknare 
och illustratör.

ANNA KAROLINA
Med en bakgrund som polis 
debuterade hos 2014 med 
prisbelönta ”Stöld av babian” 
och kom i år ut med sin 
femte bok. Det är tre böcker 
om polisen Amanda Paller 
(översatta ill flera språk), den 
fristående ”Sjusiffrigt” och nu 
senast ”Falco” i samarbete 
med Mons Kallentoft, femte 
delen i Herkulesserien.

HANNA LINDBERG
Debuterade 2014 med thril-
lern ”STHLM Confidential”, 
som hittills har sålts till ett 
tiotal länder. Uppföljaren, 
”STHLM Grotesque”, kom 
ut för knappt ett år sedan. 
Miljön är Stockholms medie- 
och krogvärld. Egensinniga 
Solveig Berg är huvud-
person, 
journalist 
liksom för-
fattaren.

GEIR TANGEN
Den nya norska deckarstjär-
nans debut med ”Maestro” 
har sålts till 15 länder och 
kom på svenska tidigare 
i år. Det är starten på en 
serie om journalisten Viljar 
Gudmundsson och kriminal-
kommissarie Lotte Skeisvoll. 
Tangen driver också Norges 
största deckarblogg med  
170 000 läsare.

LARS WILDERÄNG
Prepperkungen och Sveriges 
svar på Tom Clancy har just 
avslutat sin tredje kortse-
rie med ”Höstregn” som 
kom ut i slutet av augusti. 
Tillsammans med inledande 
”Höstsol” är det en säker-
hetspolitisk thrillerserie som 
utspelar sig i en nära framtid 
då Ryssland angriper bland 
andra Sverige.

svenskadeckarfestivalen.se      
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Kristina 
Appelqvist

Ragnar 
Jonasson

Geir
Tangen
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Torsdag 8 novemer svenskadeckarfestivalen.se      svenskadeckarfestivalen.se      

Åsa 
Anderberg 
Strollo

Johan 
Teorin

Ane Riel

Inger  
Frimansson

Camilla Sten

Sara Larsson

Sharon 
Bolton

Camilla
Grebe

Seminarier
Plats: Aveny
13.00  Nordic Crime: Möt fyra nordiska 

gäster
Ofta talar vi om det svenska deckarundret men i hela Nor-

den finns många författare inom genren och några av dem 

har vi mött här på festivalen de senaste åren. I år är de här 

på bred front och vi har framstående gäster från alla våra 

fyra nordiska grannländer. Välkommen till ett spännande 

möte med skrämmande historier från alla våra grannar i 

norr. Kati Hiekkapelto, Finland, Ragnar Jonasson, Island, 

Ane Riel, Danmark och Geir Tangen från Norge.

(Seminariet hålls på engelska.)

14.00  Författarmöte: Om fantasy som  

ingången till ungas läsande
Ett möte där vi träffar Inger Frimansson, Camilla Sten och 

Johan Theorin. De kommer att prata om skillnader i per-

spektiv och berättande för en vuxenpublik jämfört med 

en yngre. Vi pratar också om genren fantasy som är under 

stark tillväxt, inte minst bland unga, och där alla våra tre 

författare har producerat sig med nya böcker.

15.15 Par i brott – om att skriva tillsammans

I det svenska deckarundret var Sjöwall-Wahlöö det första 

paret som blev kända ”parskrivare”. Sedan dess har 

många författarpar uppstått och fortsatt att arbeta på 

det sättet. Kring svårigheter, utmaningar, möjligheter och 

glädjeämnen kommer det här samtalet att röra sig. Tre 

författare som alla har erfarenhet av att skriva tillsammans 

med andra. Medverkande: Åsa Anderberg Strollo, Anna 

Karolina och Camilla Grebe.

16.00 Svenska Deckarakademin nominerar! 

Kerstin Bergman från Svenska Deckarakademin, tillika 

huvudmoderator här på Svenska Deckarfestivalen i 

Sundsvall, berättar om nomineringarna till 2018 år bästa 

kriminalromaner.

16.30 Deckarmelodikrysset i Melody
Både onsdag och torsdag, mer information på sidan 11.

 
              Författarkväll 8 november

Start 18.30 och slut ca 21.30. Möt tio spännande 

författare i modererade samtal från deckarscenen på 

Aveny. De tio presenteras på bild på detta uppslag  

        och i text på sidan till höger.



ÅSA ANDERBERG STROLLO
Skriver för unga och debute-
rade 2007 med prisbelönta 
”Bryta om”. Sedan dess har 
hon skrivit för olika åldrar. I år 
kom ”Rymden”, tredje delen i 
serien: ”Bruno 3000” (för 6-9 
år) illustrerad av Julia Thorell 
och även ”Iskalla skuggor” (för 
9-12 år) skriven tillsammans 
med Andreas Palmaer.

SHARON BOLTON
Stor internationell stjärna 
med många framgångsrika 
titlar i bagaget. Aktuell med 
”Hantverkaren” som kom på 
svenska i september. Utan 
att alls tillhöra skräckgen-
ren har hon en fantastisk 
förmåga att bygga trovärdiga, 
mörka och hotfulla miljöer, 
både på den engelska lands-
bygden och i London.

PERNILLA ERICSON
Debuterade 2016 med sin 
första bok om Erlagruppen, 
”Spåren vi lämnar efter oss” 
och i maj i år kom tredje 
delen, ”När du vänder dig 
om”. Hon är också journalist, 
nu skribent på Aftonbladets 
ledarredaktion. I bägge rol-
lerna har hon ett stort fokus 
på feminism och antirasism.

INGER FRIMANSSON
Redan i sin ungdom fick 
hon litterära priser och har 
skrivit mycket inom olika 
genrer. Som svensk drottning 
inom psykologiska thrillers, 
mångfaldig prisbelönt och 
översatt till 15 språk är hon 
en viktig del av det kvinnliga 
svenska deckarundret. Aktu-
ell med ”De sista rummen”.

CAMILLA GREBE
Debuterade 2009 tillsam-
mans med systern Åsa Träff 
med ”Någon sorts frid”, 
starten på en serie med fem 
titlar. Sedan thriller-trilogin 
”Moskva Noir” med Paul 
Leander-Engström. Debut på 
egen hand 2015 med psykolo-
giska thrillern ”Älskaren från 
huvudkontoret” (på väg att 
bli amerikansk film) och aktu-
ell med ”Dvalan”.  Belönades 
i år med Glasnyckeln för 
”Husdjuret” som kom ut 2017.

SARA LARSSON
Debuterade 2015 med ”Den 
första lögnen”, uppmärksam-
mad, såld till många länder 
och även filmrättigheterna 
har sålts. Uppföljaren, ”Aldrig 
mer” kom tidigare i år och 
hon skriver nu på sin tredje. 
Stort samhällsengagemang 
med genusfrågor och våld 
mot kvinnor i fokus.

ANE RIEL
Dansk författare som fick 
sitt stora internationella 
genombrott 2016 med 
”Harpiks”, ”Kåda” när den 
gavs ut på svenska. Bok-
en vann bl.a. Glasnyckeln 
”Årets bästa skandinaviska 
kriminalroman” och det är en 
stark skildring av en familj i 
sönderfall.

CAMILLA STEN
Aktuell med ”Mareld”, tredje 
delen i kritikerhyllade rysar-
serien ”Tuva och Havsfolket” 
för åldern 9–12 år som hon 
skriver tillsammans med 
mamma Viveca Sten. Har 
också skrivit själv för vuxna. 

”En annan gryning” kom 2015 
och utspelar sig i en nära 
framtid i ett isande kallt  
Sverige där rasismen regerar.

JOHAN THEORIN
Prisbelönt och internationellt 
framgångsrik med thriller-
kvartetten från Öland.  Den 
inleddes med ”Skumtimmen” 
2007 och avslutades med 
”Rörgast” 2013). Nu skriver 
Johan för unga. I år kom ”Sla-
get om Salajak”, första delen 
i fantasyeposet ”Krönikan om 
Jarmaland” (för 9–12 år).

HELENE TURSTEN
Med megasuccen för serien 
om Irene Huss (översatt till  
18 språk, såld i över fyra miljo-
ner ex, tolv filmer etc) är hon 
definitivt en av de svenska 
deckardrottningarna. 2014 
kom ”Jaktmark”, första delen 
i den nya serien om Embla 
Nyström.  Nu aktuell med 
tredje delen, ”Snödrev”.

svenskadeckarfestivalen.se      svenskadeckarfestivalen.se      
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Seminarier
Plats: Aveny
09.00  Drottningmöte 1: 

Inger Frimansson 
möter Helen  
Tursten

Både Helen Tursten och Inger 
Frimansson är etablerade sedan mer 
än tjugo år i den svenska deckareliten och har rader av framgångsrika böcker bakom sig. Här möter vi dem tillsammans i ett samtal om sina böcker, skrivna och oskrivna. Om nyfikenhet och okuvlighet. Om gamla och nya hjältar och hjältinnor. Och om genrens snabba utveckling med en allt mer omfattande svensk deckar-export.

10.00  Drottningmöte 2: Sharon Bolton  
möter Camilla Grebe  
(Seminariet hålls på engelska.)

Den internationella stjärnförfatta-
ren Sharon Bolton från England 
möter i detta samtal den svenska 
Camilla Grebe som under en 
tioårsperiod skapat prisbelönta 
spänningsromaner i tre olika se-
rier. Bägge är översatta tll många språk. Vi pratar om erfarenheter, omständigheter och tillfälligheter på vägen mot den mycket starka position som de nu har.

11.15  Våld mot kvinnor, i verklighet och 
 fiktion, på nätet och IRL 

#metoo-rörelsen har under det senaste året tydligt lyft fram omfattningen av hot och våld mot kvinnor i olika sammanhang. Även i deckarlitteraturen blir dessa frågor allt vanligare som tema. 
Utöver den vanliga reella världen blir också nätet en allt vanligare spelplan för detta med allt från nätburen mobbing långt ner i åldrarna till mycket grövre brott. Vi möter Pernilla Ericson och Sara Larsson som bägge är mycket engagerade i dessa frågor, inte bara i sina författarskap. Det blir ett samtal kring våld mot kvinnor på olika arenor och inte minst hur temat behandlas i moderna deckare.

Fredag 9 novemer

DECKARFESTIVALENS 
MODERATORER
Kerstin Bergman, docent 
i litteraturvetenskap, deck-
arälskare och medlem i 
Svenska Deckarakademin, 
är festivalens huvudmode-
rator och deltar i de flesta 
av programpunkterna 
under festivaldagarna. 
Kerstin anses vara en av 
Europas främsta kännare 
och expert inom svensk 
kriminallitteratur.

Vid flera av seminarier-
na och under författarkväl-
larna assisteras Kerstin 
av Tomas Melander, lokal 
deckarnörd och tillika ord-
förande i Svenska Deckar-
festivalen i Sundsvall.

NORRLANDS- 
FÖNSTRET
Utöver de författare 
som presenteras 
i programmet för 
författarkvällarna, på 
sidorna 47 medverkar 
medverkar ytterligare 
fem. Monica Grönlund, 
Olle Håkansson, Jonas 
Kihlman och Annika 
Sjögren medverkar i 
seminariet Norrlands-
fönstret på onsdag 7 
november 14.15. Dess-
utom medverkar  
Sanna Julin med förfat-
tarbesök i skolorna.
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LOKALER
n Svenska Deckarfestivalen 
genomförs på Quality Hotel, 
Esplanaden 29 i Sundsvall. 
Seminarier och författar-
kvällar genomförs i lokalen 
Aveny. Du går enklast in 
genom Aveny-ingången som 
finns till höger om hotellets 
huvudentré. Där hittar du 
också vårt konferenssekreta-
riat där du kan checka in på 
konferensen och få svar på 
eventuella frågor.

Vid denna entré hittar du 
också lokalen Melody som 
vi använder för Deckar-
melodikrysset onsdag och 
torsdag med start 16.30. I 
samma lokal kan den som 
önskar köpa dagens lunch. 
I anslutning till hotellets 

reception finns Q Bar där du 
kan köpa mat och dryck på 
kvällarna om du vill.
 
MAT OCH DRYCK
n I festivalens mycket 
låga priser ingår inte mat, 
bara kaffe, te och vatten i 
konferenslokalen Aveny. Det 
innebär inte att du behöver 
gå hungrig, det finns gott om 
service i huset. 

Dagens lunch erbjuds 
varje dag i lokalen Melody 
på entréplan för 99:-. 

Vill du äta något mellan 
eftermiddagens seminarier 
och författarkvällarna kan du 
välja sopp-buffén, om du del-
tar i Deckarmelodikrysset, 
eller gå till Q Bar i anslut-
ningen till hotellreceptionen 

och beställa från deras meny. 
Där kan du också köpa den 
dryck du önskar.

HOTELLRUM
n Svenska Deckarfestivalen 
i Sundsvall 7–9 november 
genomförs på Quality Hotel 
och för dig som är tillresan-
de kan vi erbjuda hotellrum 
där till specialpriser.

Enkelrum kostar 850:- och 
dubbelrum 930:- per natt. 
Stor frukostbuffé ingår. Ange 
koden ”Deckarfestivalen” vid 
bokning för att få dessa låga 
priser. 
Mer info och bokning på 
www.qsundsvall.se eller 
telefon 060-160002.

Varmt välkommen!

INFO
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Tack vare välvilligt stöd från flera håll 
kan vi erbjuda deltagande på festivalen 
till riktigt låga priser.

n Enklast är att köpa vår Festivalpass för 
tillgång till hela programmet under tre 
dagar. Det kostar bara 300 :-.

Du kan också köpa Dagspass för enstaka 
dagar. Priset är 195:- för onsdag 7/11 respek-
tive torsdag 8/11 och 150:- för fredag 9/11.

n Biljetter köper du enklast hos Entré 
Sundsvall på www.entresundsvall.nu/
arrangemang/svenska-deckarfestivalen 
eller på plats i Stenstan Visitor Center, 

Stadshuset, Sundsvall. Du kan också köpa 
biljetter hos Akademibokhandeln Vängå-
van, Storgatan 22, Sundsvall.

n Festivalen har ett samarbete med 
regionens skolor och erbjuder dem i viss 
omfattning deltagande på festivalen. 

Se info om detta på sidan 3.
Festivalen har också ett samarbete med 

organisationerna Senioruniversitetet 
(SUS), SPF Freja och Nätverket Zenit.

Medlemmarna i dessa organisationer 
har ett speciellt erbjudande om deltagan-
de på festivalen.

KÖP DIN BILJETT TILL FESTIVALEN DIREKT!



Ur Sundsvalls största deckarbibliotek får du tips på böcker  
av Kulturmagasinets deckarentusiaster Åsa Granath,  
Gunilla Grill och Håkan Nordman. 
Inför årets deckarfestival kommer vi att tipsa om författare som har  
varit på festivalen tidigare, författare som kommer i år och en och annan som  
vi önskar ska delta kommande festivaler!
Fribiljetter till denna onsdagslunch i Kulturmagasinet bokar du i receptionen,  
060-19 18 00 eller på https://entresundsvall.se/arrangemang/tema-kriminallitteratur/
 
Kulturmagasinet, Programsalen,  
Ons 31 okt 2018 kl 12.00–13.00

PRATA  
BÖCKER PÅ 
LUNCHEN

 SH 
Läser du deckare? Har du någon gång drömt om att själv skriva en  
spännande kriminalhistoria? Då är det här tillfället för dig! Här kan du  
tävla om priser. Sätt dig ned och fundera ut en historia som på något sätt  
har med brott att göra. Den ska vara på svenska, högst 2000 ord lång och  
ska vara skriven på en dator.

Läs mer här om hur du skickar in din historia på: svenskadeckarfestivalen.se
Prisutdelning blir det på Svenska Deckarfestivalens scen den 9:e november.

Till dig som går  
i högstadiet och tycker 

om att skriva!

Välkommen till Deckarhotellet!
850 kr 

enkelrum
930 kr 

dubbelrum

inkl. frukostbuffé

Vi ser fram emot att vara mötesplats för 
bokälskare, författare, detektiver och spår-

hundar. Ange bokningskod: DECKARE.

Boka via 060-160002 eller  
q.sundsvall@choice.se

Esplanaden 29



Lös Deckarfestivalens stora Deckarmelodikryss. Nils Scherman, 
sedan många år styrelsemedlem i Svenska Deckarakademin, lotsar 
oss med säker hand genom fällor, försåt och villospår i vår kamp för 
att lösa årets kryss.
Krysset löser du på plats i lokalen Melody på entréplan i Quality 

Hotel. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Hämta 
din biljett i konferenssekretariatet. 
Du som vill kan äta samtidigt som du löser krysset. Vi har dukat 
upp en sopp-buffé i Melody, pris 99:-, och där kan du också köpa 
den dryck du önskar.

Välkommen till
DECKARMELODIKRYSSET  

Onsdag 7 september och torsdag 8 september 
Vi startar 16.30 i Melody på Quality Hotel.

Festivalen  
genomförs 
med stöd av:



Köp dina biljetter direkt för garanterad plats. Tack vare välvilligt  
stöd från flera håll kan vi erbjuda deltagande på festivalen till riktigt 
låga priser:

Tredagarspass  7–9/11 300:-
Endagspass onsdag 7/11 195:-
Endagspass torsdag 8/11 195:-
Endagspass fredag 9/11 150:-

BILJETTER KÖPER DU ENKLAST DIREKT PÅ:  
entresundsvall.nu/arrangemang/svenska-deckarfestivalen
På plats i Stenstan Visitor Center, Stadshuset, Sundsvall och  
i Akademibokhandeln Vängåvan, Storgatan 22, Sundsvall.

Biljetter till  
Svenska Deckarfestivalen 2018

7–9 november
Quality Hotel i Sundsvall

svenskadeckarfestivalen.se


