
Det brukar sägas att det är deckaren och inte romanen som mest 
effektivt speglar vår samtid. Kanske har det inte så mycket med själva 

brotten att göra som de vardagsmiljöer som brotten kontrasteras mot. 
Enligt samma princip kan deckaren, eller spionthrillern, också användas 
för att gestalta historiska miljöer och skeenden. Detta har Jan Bergman 
skickligt utnyttjat i Sally och Nazistligan som är den första i en serie om 
nio böcker som skildrar utvecklingen i efterkrigstidens Sverige. Den första 
delen utspelar sig i Stockholm 1945. En sliten stad med slitna människor, 
präglad av kolrök, varubrist och spioneri. Att böckerna delvis bygger på 
verkliga händelser gör dem förstås särskilt intressanta. 

Eva Swedenmark och Annica Wennström har med Det hemliga  
rummet skrivit något som skulle kunna betecknas som ”relationskrim”.  
En annorlunda spänningsroman om kvinnor som söker vänskap och  
trygghet. Men kan vänskap och tillit växa i en tillvaro skuggad av övergrepp, 
död och en ständigt närvarande känsla av att vara övervakad? 

Dag Öhrlund får för varje bok om kriminalkommissarie Evert Truut  
allt fler läsare och det är välförtjänt för böckerna blir bättre och bättre.  
Till formen är Se till mig som liten är en relativt traditionell polisroman men 
allt som Dag Öhrlund tar i får något egensinnigt och originellt över sig. 

Kristin Emilsson har med sina tre tidigare böcker inte bara visat att hon 
är en författare som skriver underhållande och väl, utan att hon också har 
en osviklig känsla för samtidspuls. Allt du önskar är den tredje och sista 
boken om Amanda och Erik Berger, men kan läsas helt fristående. För 
alla som har en koppling till eller är nyfikna på förlagsbranschen är den 
här boken särskilt kul eftersom huvudpersonen inleder en framgångsrik 
författarkarriär (på bokförlaget Lejon) och blir ihop med sin förläggare. Det 
bör påpekas att det här inte är en nyckelroman men det går ändå att känna 
igen sig i de underhållande förlagsinteriörerna. 

Vår återutgivning och nyöversättning av Hans Falladas romaner  
har blivit en framgångshistoria som saknar motstycke i modern klassiker- 
utgivning. Bara Ensam i Berlin har sålt i över 90 000 exemplar. Hackendahl 
ger sig aldrig är den sista av Falladas stora romaner som nu återigen görs 
tillgänglig för svenska läsare. Det är en roman baserad på den sanna  
historien om Gustaf Hackendahl, Berlins sista droskkusk, och är en 
storslagen familjekrönika om en tysk familjs öden från tiden före första 
världskriget till Weimarrepublikens oro och den gryende nazismen.  
För den som vill veta mer om Hans Fallada så utger vi också till våren  
en biografi av Peter Walther, den första någonsin på svenska. 

Relativt mycket har skrivits om svensk nazism och antisemitism  
men ytterst lite om hur det var att leva som jude i Sverige under kriget. 
Bernt Hermele har med sin bok Kommer de så skjuter jag oss gjort något  
av en pionjärinsats.
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Pms är ett ämne som det oftast skämtas om, men för så  
många som var tredje kvinna i fertil ålder kan det vara ett rent  
helvete varje månad. I PMS! Få hjälp med KBT av Ulrike Braun och  
Susanna Johansson erbjuds strategier för att lättare hantera sin pms 
och förändra problematiska beteendemönster i vardagen.

En på flera sätt intressant biografi är Janne Ranninens bok  
De kallar mig Solvallamördaren. Det är en bok om mycket allvarliga 
brott men också om vägen därifrån och ett försök till att förstå hur  
ett oskyldigt barn kan bli en dubbelmördare. 

Bland vår klassikerutgivning bör också nämnas nyutgåvan av  
Joseph Roths Radetzskymarschen, en av den tyska 1900tals-  
litteraturens stora mästerverk.

En av de stora snackisarna på årets bokmässa i London var  
Kornas hemliga liv av Rosamund Young. I en hård budgivning med 
flera andra svenska förlag fick vi köpa rättigheterna, inte för att vi 
betalade mest utan för att vi lyckades få den brittiska agenten att 
förstå att inget annat svenskt förlag känner en sådan kärlek till kor 
som vi. Boken är fantastisk och kan läsas av vem som helst. Den lär 
oss massor, egentligen inte bara om kor. Det är också en bok med en 
intressant tillkomsthistoria. Författaren gav ut den själv för många år 
sedan och den trycktes då i en minimal upplaga. Så upptäcktes den av 
författaren Alan Bennett och Faber & Faber och har nu sålts till många 
länder över hela världen. 

Kristoffer Lind
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ALLT DU ÖNSKAR 

Kristin Emilsson

Amanda och Erik har gått vidare efter  
skilsmässan och har delad vårdnad om 

sonen Nils. Men medan Amandas liv rullar  
på med ny kärlek, takvåning och författar- 
karriär, har Erik det tuffare. Inte nog med att 
den nystartade firman går dåligt, han dricker 
för mycket och träffar fel kvinnor. Och så den 
där gnagande frågan: Är det verkligen han  
som är pappa till Nils?

Allt du önskar är en fristående fortsättning 
på feelgood-romanerna Äta kakan och ha den 
kvar och Den som väntar.

Kristin Emilsson 
är född 1973 i Stockholm. Våren 2014 
debuterade hon med romanen Äta kakan 
och ha den kvar som året därpå följdes upp 
med fortsättningen Den som väntar och den 
fristående In i minsta detalj. 

”Allting funkar. Jag ser  
verkligen fram emot mer  

av Kristin Emilsson.”
Bokhora, om Kristin Emilssons  

tidigare böcker

Författarfoto: Mia Carlsson
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RADETZKYMARSCHEN
Joseph Roth

Denna storslagna släktkrönika 
skildrar tre generationer av familjen 

Trotta under dubbelmonarkins nedgång 
och fall i Österrike-Ungern.

Handlingen inleds år 1859 med 
slaget vid Solferino, där farfadern  
räddar den unge kejsaren, och slutar  
då sonsonen Carl Josef stupar under 
första världskrigets första dag. 

Romanen utkom första gången 1932 
och anses vara en av världslitteraturens 
stora klassiker. 

Joseph Roth (1894–1939)  
föddes i en judisk familj i dåvarande 
Österrike-Ungern. Som ung var han 
socialist men med åren kom han att bli 
konservativ, och framhöll fördelarna 
med den så kallade dubbelmonarkin 
som han växt upp under. Roth ansåg 
att statsbildningen genom sin multi-
etniska grund stod som garant för 
utsatta folkgruppers rättigheter. Under 
bokbålen i Tyskland på 1930-talet 
brändes många exemplar av hans  
verk och Roth avled som politisk 
flykting i Paris.

Översättning: Hugo Hultenberg
Förord: Stefan Jonsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: ca 400 sidor
Omslag: Kerstin Hanson
ISBN: 978-91-7779-152-2
Utkommer: Januari, vecka 2

”En av de mest läsvärda,  
gripande och utomordentliga 

romanerna från tyskt  
nittonhundratal: kan mäta  

sig med det bästa av  
Thomas Mann, Alfred  

Döblin och Robert Musil.”
Harold Bloom

”Ett mästerverk”
Nadine Gordimer
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