
 Reservation för ändringar. Ta med giltig id-handling. 

 

 

Dagskryssning 

Kapellskär-Mariehamn 

375:- 
Prisex per person  

vid minst 35 pers.  

  

 

Vikingline.se 
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Författarresor med Rosella 
 

5/3 

Maria Ernestam, född 1959, debuterade som skönlitterär författare år 2005 med Caipirinha 

med Döden som fick ett mycket fint mottagande av både kritiker och läsare. Marias böcker 

har kallats dramatisk psykologiska spänningsromaner kryddade med oväntade vändningar 

och drastisk humor. Böckerna har sålts i mer än 1 miljon ex till ett flertal länder. I Frankrike 

tilldelades hon det prestigefulla priset Page des Libraires. Hennes senaste roman är Brutna 

ben och brustna hjärtan – en alldeles omöjlig jul – en glöggdoftande berättelse som lockar till 

många skratt. 
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Björn Hellberg, född 1944, den folkkäre författaren, tennisoraklet och tv-kändisen kräver ingen 

större presentation efter att ha gett ut ett 60-tal böcker och tiotusentals tidningsartiklar. I 

hans senaste bok En sorts memoarer sätter han motvilligt sig själv i centrum. Recensenter av 

Hellbergs deckare har uttryckt det som att han ”kan konsten att ha ihjäl folk så att läsaren 

säger att boken var trivsam”. Hans memoarer är också trivsamma. Under januari 2019 

utkommer även novellsamlingen Ett fall för Wall och andra fall. 
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Elisabeth Höglund, född 1944, politisk journalist, bloggare, författare, konstnär och tävlings-

cyklist med flera SM-guld i bagaget. Hon har varit anställd som ekonomireporter, arbets-

marknadsreporter, politisk reporter och utrikeskorrespondent på SVT. Hennes nya bok 

Skulden jag bär på – Två kvinnor, två världar är en uppgörelse med samhällets institutioner 

som tillät hennes syster Birgitta att ligga ensam och döende i sitt eget hem. I denna gripande 

samhällsskildring frågar sig systern Elisabet: Hur kan två systrar med så lika bakgrund hamna i 

två så skilda världar, den ena systern i en värld präglad av framgång och berömmelse, den 

andra systern i en värld präglad av fattigdom, arbetslöshet och misär?  

 
I priset ingår dagskryssning inklusive buss t/r samt buffé inkl vin, öl, läsk och kaffe. 

Författaren för dagen berättar om sitt författarskap och sin senaste bok. 

 

Boka hos Viking Line, telefon 08-452 40 86. 
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