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Viveca mördar vidare i Sandhamn
Danderydsbon viveca
sten släpper sin tionde
bok om Morden i sandhamn.
efter mer än fem miljoner sålda böcker i 40 länder hoppas deckardrottningen kunna locka Brad
Pitt till ön.
Och så avslöjar hon sin
hemliga last.
l Viveca Sten skriver helst i
sommarhuset i Sandhamn.
Men med rätt spellista i lurarna skriver hon på flyg,
Waxholmsbåtar, kaféer –
var som helst.
– De första fyra böckerna
skrev jag när jag var chefsjurist på Postnord. Jag skrev
varenda kvart jag var ledig.
För varje bok gör hon en
spellista som kompar hennes knattrande på tangentbordet.
Till aktuella ”I hemlighet
begravd” är ledmotivet Lady
Gagas ”A star is born” och Elton Johns ”Diamonds”.
– Det var ganska vemodiga sånger och på något sätt
var det rätt stämning, det
har färgat boken.

viveca sten med alexandra rapaport och Jonas
Malmsjö vid filminspelning av Morden i sandhamn.

miär i C More och TV4 våren
2020.
viveca stens första bok

om morden i Sandhamn ”I
de lugnaste vatten” har även
filmats i en polsk version.
Hollywood har inte hört
av sig än men hon lovar att
hon svarar om de skulle
ringa.
– Vem skulle spela Nora
och Thomas i Hollywood?
Oj, det måste jag klura lite
på. Brad Pitt är inte fel. Kanske börjar han bli lite gam-

Mordplatsen på telegrafholmen i nya boken ”i
hemlighet begravd”.

mal för att spela Thomas,
men han är ändå så bra. Och
svenska Rebecca Ferguson
som spelat mot Tom Cruise
i Mission Impossible – hon
skulle bli den perfekta Nora.
Henne tar vi!
▸ Blir du rädd när skriver om
mord?

– Nej, inte ett dugg. Jag
är nästan naivt trygg i min
uppfattning. Däremot har
jag goda vänner som inte vill
gå ut med hunden när det är
mörkt längre för att de har
läst mina böcker.

▸ hur reagerar sandhamnsborna?

– Jag får mycket uppskattande kommentarer. Vid
filminspelningarna i somras träffade vi turister från
USA, Frankrike och Tyskland som blev helt begeistrade när de såg Jonas Malmsjö. Jag försöker förmedla
mycket kärlek till ön och jag
tror att man känner att jag är
varsam.
Och Sandhamnsborna får
sannolikt leva med mordturister i flera år framåt. Vi-

Stoppa fettpropparna!
Häll inte ut fett i diskhon.

Fett stelnar till proppar som skapar stopp i avloppet. Läbbigt,
men enkelt att undvika. Torka ur stekpannan med papper.

Läs mer på
www.kappala.se/fett
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Oavsett var hOn skriver
har hon ofta nära till en frysbox fylld med lussekatter.
– Det är min hemliga last.
Jag åt lussekatter i söndags.
Jag börjar baka i oktober och
fortsätter till mars och har
alltid ett lager i frysen. Den
stora hemligheten är att ha
mycket mer saffran än vad
som står i receptet. Två, tre
kuvert per 25 gram jäst i stället för ett.
Samtliga nio böcker om
Morden i Sandhamn har filmatiserats och nått 80 miljoner tittare världen över.
I somras spelades fyra
nya filmer med Alexandra
Rapaport och Jonas Malmsjö i huvudrollerna in. Den
här gången är manuset inte
baserat på någon av Viveca
Stens böcker.
– Alla böcker är ju filmatiserade nu. Vi hade en lång
diskussion hur vi skulle gå
vidare och kom fram till att
då skriver vi originalhistorier. Jag har läst manus och
varit med i hela processen.
Filmerna väntas ha pre-

viveca sten kommer nu med sin tionde bok i serien. hon har också kontakt på en elva och tolva.

Fakta

har hus på ön
namn: Viveca Sten.
Ålder: 60 år.
Bor: Villa i Danderyd och sommarhus i
Sandhamn.
familj: Maken lennart
och barnen Camilla,
27, Alexander, 23, leo,
20.
Yrke: Författare, föreläsare, styrelsele-

Vem skulle spela
nora och thomas
i hollywood? oj, det
måste jag klura lite på.
Brad Pitt är inte fel.

Mordutredare
om viveca får välja

damot
i bland
annat
Systembolaget
och stiftelsen Stora
Sköndal.
aktuell: Med ”I hemlighet begravd”. Den
tionde boken i serien
Morden i Sandhamn.

veca Sten har redan skrivit
kontrakt på en elfte och tolfte bok i serien.
– Det är jätteviktigt att sluta skriva när det fortfarande är roligt så vi får se hur
många det blir. Jag anstränger mig för att berätta alla mina böcker på ett nytt sätt. Den
förra var en thriller och den
nya är en riktig pusseldeckare i Agatha Christie-stil.
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