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”Det ﬁnns böcker som man bara
måste få veta hur de slutar, och den
otålige läsaren bläddrar i förväg till
slutet av denna otroliga berättelse.
Frank Schätzings roman måste läsas
snabbt eftersom man inte kan somna

Havets
invånare beter sig alltmer
oförklarligt och aggressivt. Valar
sänker skepp. Krabbor förgiftar dricksvattnet
på Long Island. Nordsjöns kontinentalbrant rasar och ger upphov till en enorm ﬂodvåg som dödar
hundratusentals människor i Europa. Ett forskarteam upptäcker en främmande, intelligent livsform som
FRANK SCHÄTZING,

född 1957 i Köln,

är författare, reklamare och musiker.
Svärmen, som är hans sjätte roman,
har blivit en enorm succé i Tyskland,
där den har sålts i över tre miljoner
exemplar och legat på bästsäljarlistan i två år. Rättigheterna till boken
är sålda till 18 länder och ﬁlmrättig-

använder sig av marina värddjur för att hämnas på
mänskligheten för dess missbruk av jordens resurser.
USA:s viktigaste militära och politiska styrkor kopplas in, och en ödesmättad kamp för civilisationen

förrän man kommit i mål.”
DIE ZEIT

”Denna bok slår emot dig som en
ﬂodvåg. Dess kraft förtrollar läsaren
från första sidan.”
DER SPIEGEL
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”Tänk dig för innan du väljer Svär-

svärmen

men som semesterlektyr. Oavsett hur
mycket solen värmer, kommer den
här romanen att ge dig rysningar ...”
EVENING STANDARD

inleds. På spel står jordens ekologiska stabilitet och, inte minst, den mänskliga
rasens fortlevnad.

”Fruktansvärt spännande från första
början.”
AFTENPOSTEN

heterna har köpts av Uma Thurman.
Filmen planeras bli klar 2008.

frank

schätzinG

isbn 978- 9 1 -7028- 063-4

svärmen
ekologisk thriller

”Frank Schätzing har skrivit en
gigantisk thriller om bestarna som
lurar i haven.”
DIE WELT

”Det är som att läsa en lång, dyr,
originell och överraskande intelligent actionﬁlm.”
SAMTIDEN
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