


I denna sommar- och höstkatalog har vi samlat vår utgivning från maj till nov- 
ember 2018. Här finns en bredd som spänner över romaner, deckare, historia, 

klassiker, biografier och barnböcker.  
Sara Beischer gjorde stor succé när hon 2012 debuterade med Jag ska egentli-

gen inte jobba här. Sedan dess har hon skrivit ett antal hyllade romaner och fått 
ett flertal priser. Jag ska egentligen inte prata om det här, är en fristående fortsät-
tning på debuten. 

Dag Öhrlund är sannolikt Sveriges mest produktive författare. I denna katalog 
är han aktuell med inte mindre än tre nya titlar: självbiografin Mina nio liv, 
spänningsromanen Kejsaren (tillsammans med Dan Buthler) och Domaren. 
Den sistnämnda är första delen i en helt ny serie om den kvinnliga psykopaten 
Suzanne Eriks, en jurist som tar lagen i egna händer. Kanske kan man säga att 
Öhrlund med sina skruvade samtidsthrillers skapat något av en egen genre? 

Lars Bill Lundholm debuterade som poet men har kanske blivit mest känd 
som dramatiker och författare till Skärgårdsdoktorn. Under många år har han 
talat om att använda de skärgårdsmiljöer han känner från sin barndom och 
uppväxt i romanform. 

För den med smak för svenska spänningsberättare finns här många starka namn. 
Mikael Ressems böcker har gjort succé som digitala ljudböcker men finns nu 
även som pappersböcker. Marianne Cedervall och Jonas Moström är två förfat-
tare som för varje ny bok når ut till allt fler läsare och som till hösten är aktuella 
med nya titlar. Författarduon Jimmy Lindgren och Peter Lindmark är tillbaka 
med en ny actionfylld berättelse om underrättelseagenten Nicholas Warg. Tony 
Johansson är en ny författare på förlaget som skriver initierade deckare med de 
stora samtidsfrågorna i fokus. Den som är intresserad av svensk underrättelse-
historia ska hålla ögonen öppna efter Sally och Terrorbombaren av Jan Bergman, 
andra delen i hans nya spionserie om Sverige efter andra världskriget. Säsongens 
enda debutant, Veronica Linarfve, är värd att uppmärksammas för I huvudet 
på Miss Lyckad, där hon träffsäkert kombinerar samtidssatir och högkvalificerad 
underhållning.  

Årets utgivning är ovanligt biografitung. Björn Hellberg har skrivit En sorts 
memoar, en underhållande bok som med glimten i ögat ger oss intressanta in-
blickar i allt från författarlivets vardagsslit till möten med tv- och tennisvärldens 
giganter. Joakim Lundell kommer med en uppföljare till den mycket uppmärk-
sammade Monster. Du är inte en ensam är en bok där han berättar om sina 
diagnoser, ADD och Asperger, och hoppas kunna inspirera och peppa andra 
med liknande problem. Rakt, personligt och med ett stort mått av humor väljer 
nu även Jonna Lundell att berätta om sitt liv; om de stökiga uppväxtåren, om 
hur hon träffade Joakim Lundell och hur de via sina YouTube-kanaler blivit som 
vänner för en hel generation barn och ungdomar. I Flickan från Småland berättar 
Charlotte Perrelli för första gången ocensurerat och öppenhjärtigt om fram- och 
motgångar, både som artist och som människa. En helt annan typ av liv har Jack 
Barsky levt. I Under täckmantel berättas den osannolika historien om hur han 
inledde sin karriär som lärare i DDR, blev rekryterad av KGB och skickades till 
USA som inbäddad spion. Han hoppade av vid murens fall och avslöjades av 
FBI först 1997. 

Oostende 1936 av Volker Weiderman skulle också kunna beskrivas som ett 
slags biografi. På en badort i Belgien möts ett antal intellektuella som flytt 



nazisternas Tyskland. Skickligt återskapas här den laddade stämningen som-
maren före stormen. Dramatiska levnadsöden finns också samlade i Lars 
Gyllenhaals högintressanta bok Svenskar i strid mot Hitler. Att svenska 
soldater stred för Hitler är idag ordentligt genomlyst. Helt okänt däremot 
är att betydligt fler stred i amerikansk tjänst. För den historiskt intresserade 
finns här fler titlar som inte får missas. Trettioåriga kriget av Christian 
Pantle är en utmärkt bok om ett krig vars komplexitet gör det närmast 
obegripligt. För första gången lyckas detta i en nätt volym på 300 sidor. 
Anna Funders bok Stasiland är en modern klassiker som alla med intresse 
för kalla krigets DDR måste läsa. 

Blod döljer inget av Mikko Porvali vann finska deckarakademins pris för 
bästa finska kriminalroman 2017, det betyder att den har en teoretisk chans 
att vinna den prestigefyllda Guldnyckeln. I denna andra del i serien Karelen 
noir bryter vinterkriget ut och Viborg är plötsligt omringat av Röda armén. 
En annan spänningsförfattare av världsklass är Susie Steiner som med Sak-
nad, förmodad död utkommer med sin första bok på svenska. Boken som 
har vunnit en massa priser och hyllats av kritikerna är ett sällsynt gott hant-
verk. Här förenas en trovärdig intrig med spänning och levande person- 
beskrivningar. En annan spänningsförfattare som debuterar på svenska är 
Jørgen Jæger. Han är Norges tredje mest säljande författare och har med 
sin serie om kriminalkommissarie Ole Vik lyckats skapa intriger som är 
oavbrutet spännande och helt utan transportsträckor. 

Bara för att nämna några av säsongens böcker! 

Kristoffer Lind

Foto: Dag Öhrlund



SMUGGLAREN
Tony Johansson

Polischef My Englund har fullt upp. 
Samma morgon som ett svårt bränt 

lik hittas har hon gjort ett misslyckat 
tillslag hos en langare. Hon har dess- 
utom högar av ärenden gällande utsatta 
asylsökande att hantera.

Journalisten Erik Larsson skriver en bok 
om flyktingkrisen, och är måttligt road av 
att rapportera om liket på stranden, men 
allt förändras när en flyktingpojke spolas 
upp på samma plats.

Tony Johansson  
(f. 1978) bor i Lund och arbetar som utredare. 
Han har en bakgrund som krönikör i bland an-
nat Skånska Dagbladet och Västerbottens Folkblad 
samt som doktorand i ekonomisk historia. 2014 
debuterade han med Den tredje passageraren, 
som återutges i pocket på Lind & Co sommaren 
2018.

Författarfoto: Per Wilkens

  

Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 265 sidor
ISBN: 978-91-7779-331-1
Utkommer: Maj, vecka 22

Sagt om Den tredje 
passageraren:

”rappt och tempofyllt”
Expressen

”Berättartekniken är smart och 
annorlunda […] går rakt in i 
både hjärta och hjärna.”
Skånska Dagbladet



Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 456 sidor
ISBN: 978-91-7779-335-9
Utkommer: Maj, vecka 22

Jimmy Lindgren 
har utbildat sig i skrivande i Sverige, Spanien 
och USA. Vid sidan av bokskrivandet arbetar 
han som manusförfattare för tv och har bland 
annat varit med och skrivit manus till 
Advokaten på Viaplay.

L I N D&C O

Peter Lindmark 
är utbildad manusförfattare och filmregissör 
i Hollywood. Han har skrivit och regisserat 
flertalet framgångsrika långfilmer och tv-serier, 
bland annat delar av Johan Falk-serien. 
Numera varvar han manusförfattande med 
bokskrivande.

Författarfoto: Thron Ullberg

BRÄNNPUNKT
Jimmy Lindgren 
Peter Lindmark 

Svenska Caroline är försvunnen i Thai-
land och Nicholas Warg måste hitta 

henne. Under hösten har hans team, med 
Diana Lilja i spetsen, infiltrerat en grupp 
islamister med hjälp av den unge Salim.

I Thailand dras Nicholas in i kriminella 
uppgörelser. Samtidigt får han veta att en 
jihadist jagas i Sverige, där Diana använder 
Salim som lockbete. Plötsligt är två person-
er Nicholas ansvarar för i fara. 

”Carl Hamilton, Kurt Wallander, 
Martin Beck … Nicholas Warg. 
Den svenska spänningslitteraturen 
har fått ett nytt namn att 
lägga på minnet.”
Gefle Dagblad



SKÄRGÅRDSMORDEN
Lars Bill Lundholm 

Fjortonåriga Josefines röda cykel hittas i ett 
igenväxt kärr nära Fågelskådarhuset vid natur-

skyddsområdet på Saxarön. Men flickan är borta. 
Snart därefter upptäcks att en kvinna spårlöst 

försvunnit från det gamla ärevördiga skärgårds- 
hotellet på samma ö. 

Kommissarie Jack Larsson ska leda utredningen. 
Motvilligt accepterar han uppdraget, han är upp- 
växt på ön och kan skärgården utan och innan. 
Men han är utbränd och ska under sommaren vara 
ledig med sin elvaåriga dotter. Men nu går en möj- 
lig mördare lös på ön och tiden är begränsad …

Lars Bill Lundholm 
är romanförfattare och filmdrama-
tiker. Han har skrivit manus till flera 
framgångsrika och internationellt pris-
belönta film- och tv-produktioner. På 
Lind & Co har han tidigare utkommit 
med de populära Gamla Stan-morden 
(2009) och City-morden (2014). 

Författarfoto: Pieter ten Hoopen

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor 
ISBN: 978-91-7779-327-4
Utkommer: Maj, vecka 21

En ny deckare i 
skärgårdsmiljö av 
Lars Bill Lundholm 
– manusförfattaren 

bakom SVT:s 
succéserie 

Skärgårdsdoktorn.
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SOM DAGGEN STILLA KYSST
Marianne Cedervall

Det rustas till bröllop i Mullvalds – ett riktigt 
traditionellt gotländskt sådant! Både Anki 

och Tryggve är inbjudna och ska hjälpa till. Det 
blir en vacker vigsel, men under kvällen försvin-
ner brudgummen och går inte att finna någon-
stans. Så hittas hans blodiga kravatt och Anki och 
Tryggve har fått ännu ett märkligt fall att lösa. 

Den fristående,
 fjärde delen i 

serien om 
Anki och Tryggve.

Marianne Cedervall 
är född 1949 på Gotland, och bor 
idag där halvårsvis. 2009 debuterade 
hon med Svinhugg, den första roma-
nen i serien om väninnorna Mirjam 
och Hervor. Totalt har böckerna sålt i 
270 000 exemplar. Deckardebuten Av 
skuggor märkt kom 2015 och följdes 
upp med Låt det som varit vila 2016 
och Dit solen aldrig når 2017.

Författarfoto: Mia Carlsson

Omslag: Sofia Scheutz
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor 
ISBN: 978-91-7779-334-2
Utkommer: Juli, vecka 28



AV JORD ÄR DU KOMMEN 
Mikael Ressem

En gammal polismästare hittas mördad 
på Gävle sjukhus helikopterplatta, 

klädd i uniform och utplacerad som på 
ett kors. I en handske finns ett avskuret 
finger med en graverad ring. Där står: 
”Av jord är du kommen.” Två dagar sen-
are hittas ett nytt lik, med en ring med 
texten: ”Jord skall du åter vara.”
Det blir en gåta som tar Erik Sandström 
och Patrik Andréasson långt in i en mörk 
hemlighet.

Mikael Ressem  
(f. 1979) har själv en gedigen erfarenhet 
från sjukvården. Redan i tjugoårsåldern 
började han som ambulanssjukvårdare, 
utbildade sig till sjuksköterska och har 
sedan även arbetat ett antal år som chef 
inom ambulansverksamheten. Av jord 
är du kommen är en ny titel i serien om 
Erik Sandström.

Författarfoto: Niclas Jonsson

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 336 sidor
ISBN: 978-91-7779-342-7
Utkommer: Maj, vecka 22
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Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 336 sidor
ISBN: 978-91-7779-342-7
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Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 151 x 226 mm
Omfång: 368 sidor
ISBN: 978-91-7779-343-4
Utkommer: Maj, vecka 22

KEJSAREN
Dan Buthler
Dag Öhrlund

Livet börjar arta sig igen för psykopaten Christopher 
Silfverbielke. Han har lyckats ta sig ifrån tillvaron 

som gigolo till en äldre amerikansk mångmiljonärska. 
Men han behöver pengar och genomför därför sin mest 
ondskefulla idé hittills.

Den slitne kommissarien Jacob Colt bestämmer sig 
för att det enda sättet att stoppa Silfverbielke är att döda 
honom. På en ö i Stilla havet drabbar de samman.

Dan Buthler och Dag Öhrlund 
romandebuterade tillsammans år 2007 
med mord.net, som sedan dess sålts till 
tio länder. Deras böcker om Christopher 
Silfverbielke och kommissarie Jacob Colt 
har gjort stor succé och blivit mycket 
uppskattade läsarfavoriter.

Författarfoto: Knut Koivisto

”Den åttonde boken i serien 
om psykopaten och seriemörd-
aren Christopher Silfverbielke. 
Har man läst de andra är den 
ett efterlängtat ’måste’. Har 
man inte läst de första sju är 
det dags nu.”
Karlstads-Tidningen om 
Uppståndelsen



FÖDDE: EN DOTTER
EN STEN WALL-DECKARE
Björn Hellberg

I centrum i denna rafflande deckare står 
Anders Tell som förföljs av en galen 

hämnare. Kommissarie Sten Wall kopplar 
på sitt skarpsinne för att hitta den anonyme 
plågoanden. Men hinner han lösa fallet 
innan skuggfiguren gör allvar av sina skräm-
mande hotelser?

Björn Hellberg 
är en av Sveriges mest produktiva 
deckarförfattare. Han är dessutom en 
av världens främsta tennisexperter, 
en välkänd radio- och tv-profil och 
fyrfaldig På spåret-vinnare.

Författarfoto: Mats Andersson

Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm  
Omfång: 237 sidor  
ISBN: 978-91-7779-333-5
Utkommer: Juni, vecka 23

”En deckarförfattare att räkna 
med. Ibland anar man lite av 
mästaren Simenon, och det är 
gott beröm.”
Kvällsposten
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Omslag: Emma Graves
Översättning: Cajsa Mitchell
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor 
ISBN: 978-91-7779-322-9
Utkommer: Maj, vecka 22

MONSTER
Jørgen Jæger

Anne lever under skyddad identitet med sin    
nya kärlek, men känner evig skräck för sin 

våldsamme exman Ragnvald. 
En dag kommer dottern Thea hem 

vettskrämd från skolan, men vill inte säga vad 
som hänt. Strax därpå blir Annes man miss- 
handlad. Och så luktar lakanen av Ragnvalds 
rakvatten …

Anne tror att han hittat dem, men länsman 
Ole Vik och Cecilie Hopen uppdagar en betyd-
ligt mer komplex historia.

Jørgen Jæger 
är en av Norges bästsäljande 
kriminalförfattare. Hans böck-
er om länsman Ole Vik och 
hans assistent Cecilie Hopen 
utspelar sig i den lilla staden 
Fjellberghavn i Norge. Jæger 
har nominerats till Norges 
bokhandlarpris tre gånger. 

Författarfoto: John Andresen



Översättning: Cajsa Mitchell
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 348 sidor
ISBN: 978-91-7779-264-2
Utkommer: Juni, vecka 23

UTVALD
Sarah Stovell

Hon slutade gråta och såg på mig, alldeles tyst, och 
hennes blå ögon fästes på mig. 

Jag rös. Och jag tänkte: Här är ondskan, mitt framför 
mig.

Bo Luxton har allt – familj, ett vackert hem och flera 
bästsäljande böcker bakom sig.

Så gör Alice Dark entré – en aspirerande författare 
med en strulig tillvaro. När de två kvinnorna möts 
på en skrivarkurs tar en intensiv relation sin början. 
Eller gör den?

Sarah Stovell 
är född 1977 och bor i North-
umberland med sin partner och 
deras två barn. Hon föreläser i 
kreativt skrivande på Lincoln 
University. Utvald är hennes 
första roman. 

Foto: Privat



Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 352 sidor
ISBN: 978-91-7779-325-0
Utkommer: Maj, vecka 18

NU I RO SLUMRA IN
M.J. Arlidge

När en man hittas strypt på en ökänd sex-
klubb får kriminalkommissarie Helen Grace 

en obehaglig överraskning. Offret är någon hon 
lärt känna genom sitt mörka dubbelliv.

Helen gör allt för att hitta mördaren, men 
ledtrådarna är få. Så inträffar ännu ett mord 
och nu råder ingen tvekan: mördaren attackerar 
personer ur Helens hemliga liv. Hon ställs inför 
ett dilemma. Kan hon fånga mördaren utan att 
avslöja sig själv?

M.J. Arlidge 
bor i England och har 
i många år arbetat med 
tv-produktioner, bland 
annat som författare till 
BBC-serien Tyst vittne.

L I N D&C O 14L I N D&C O

Femte boken i 
serien om 

kriminalkommissarie 
Helen Grace.



I HUVUDET PÅ MISS LYCKAD
Veronica Linarfve

Louise vill vara lyckad – på alla plan – 
men det är inte helt lätt alla gånger att få 

ihop allt, göra karriär, vara en perfekt mam-
ma och en underbar sambo. Och hur länge 
ska hon egentligen behöva vänta på den där 
diamantringen?

På jobbet går det dock framåt, den 
efterlängtade chefredaktörsposten verkar vara 
inom räckhåll. Tyvärr uppskattar inte chefen 
Louises kreativa initiativ och allt blir bara 
mer och mer komplicerat ...  

Till råga på allt dyker det upp märkliga 
sms på sambons mobil. När hon upptäck-
er att han dessutom bytt kod på mobilen 
förstår Louise att detta inte kan sluta lyckligt. 
Eller?

Veronica Linarfve 
bor med man och två 
barn i Åkersberga. Hon är 
utbildad beteendevetare och 
journalist och driver idag 
en kommunikationsbyrå. 
Veronica arbetade under 
flera år som chefredaktör på 
ett resemagasin. I huvudet 
på Miss Lyckad är hennes 
debutroman.

Författarfoto: Eva Lindblad 
/1001bild.se

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 248 sidor
ISBN: 978-91-7779-332-8
Utkommer: Maj, vecka 19
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RÄDDAREN AV FÖRLORADE TING
Ruth Hogan

En gång var Anthony Peardew en hyllad författare. På 
ålderns höst vårdar han förlorade ting: saker han un-

der många år tagit hand om. Tiden springer ifrån honom 
och han lämnar sitt hus och alla skatter till sin assistent 
Laura – den enda som kan återförena tingen med deras 
rättmätiga ägare.

Men hans sista önskan visar sig ha oförutsägbara 
återverkningar, som leder till en rad nya möten …

Ruth Hogan bor i Bedford i 
Storbritannien. Där har hon 
ett hus fyllt med prylar som 
förlorat sina ägare.

Författarfoto: Ben Crocker

”Hogans gripande, 
roliga och romantiska 
debut är något ovan-
ligt och ovärderligt: En 
riktig berättelse med 
fantastiska karaktärer.”
Daily Mail

Översättning: Fredrika Spindler 
Omslag: Two Roads/Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-326-7
Utkommer: Juni, vecka 23



DOMAREN
Dag Öhrlund

Suzanne Eriks är respekterad domare i 
tingsrätten. Men hon är också psykopat.

Hennes vän Jessica är präst, en trasig själ som 
dämpar sin ångest med mat och alkohol. 
Tillsammans bestämmer de sig för att städa 
upp bland onda människor som världen inte 
behöver.

Dag Öhrlund 
är tidigare mest känd för succéböckerna om 
psykopaten Christopher Silfverbielke, har innan 
han blev författare arbetat som journalist och foto-
graf. Öhrlund har också skrivit en serie kriminal-
romaner om den buttre och tjurige kommissarien 
Ewert Truut, som på kort tid blev en läsarfavorit.

Författarfoto: Josefine Öhrlund/Alexis Design

”Öhrlund [...] har en originell 
stil och lyckas balansera galen-
skapen hos Truut så att egensin-
nigheterna blir underhållande.”
Skaraborgs Allehanda om 
Tryggare kan ingen vara

”En av 2016 års bästa deckare”
Lysekils-Posten om  
Där inga ögon ser

”Boken är mycket välskriven.[...]
Den är dessutom mycket  
spännande.”
Ölandsbladet om  
Se till mig som liten är

Domaren är första delen 
i en serie om Suzanne 
och hennes väninna 
Jessica där de skipar 
rättvisa efter lagar de 

själva skapar.

Läs även Dag Öhrlunds populära serie om  kommisarie Truut:

ISBN: 978-91-7779-129-4ISBN: 978-91-7461-566-1 ISBN: 978-91-7461-720-7
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Omslag: Nils Olsson
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Omfång: ca 350 sidor
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SKUGGORNA RUVA
Jonas Moström

I det jämtländska samhället Svartviken 
försvinner sextonåriga Ebba Lindgren 

på väg till sin egen luciakröning. 
Ett intensivt sökande sätts igång, 

men utan resultat. När så Ebbas lärare 
hittas brutalt knivhuggen till döds kallas 
Nathalie Svensson, Johan Axberg och de 
andra medlemmarna i Rikskriminalens 
gärningsmannaprofilgrupp in för att bistå 
den lokala polisen.

Skuggorna ruva är den fristående, femte 
delen i serien om psykiatriker Nathalie 
Svensson och kriminalkommissarie 
Johan Axberg.

Jonas Moström 
är författare och läkare. Sedan 
debuten 2004 med thrillern 
Dödens pendel har han nått stora 
framgångar med böckerna om 
kriminalkommissarie Johan 
Axberg och psykiatrikern Nathalie 
Svensson – två serier som vävdes 
samman i Dominodöden  
(Lind & Co, 2015).

Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7779-426-4
Utkommer: September, vecka 36
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Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-397-7
Utkommer: Augusti, vecka 35

SALLY OCH TERRORBOMBAREN
Jan Bergman

Hösten 1946: statsminister Per Albin Hansson 
faller död ner i spårvagnen på väg hem, och 

samtidigt drabbas invånarna av mystiska terror-
bomber som sprängs i innerstaden varje lördag. 
Paniken sprider sig när bombdåden blir fler och 
farligare …

Här får vi åter träffa detektiven Salvatore ”Sally” 
Mellberg, som under andra världskriget arbetade 
för den svenska militära underrättelsetjänsten 
C-byrån.

Sally och Terrorbombaren bygger på verkliga 
händelser och den så kallade Sabbatssabotörens 
sprängladdningar. Boken är den andra spionthrill-
ern i en serie som skildrar Sverige under efterkrigs-
tiden och kalla kriget. Den första delen, Sally och 
Nazistligan, utgavs i januari 2018.

Jan Bergman
har en bakgrund som journalist, historiker, 
författare och tv-producent. Med sina doku-
mentärfilmer Guldkorn och Stockholmspärlor 
har han gjort sig ett namn som en kunnig och 
medryckande Stockholmsskildrare. I boken 
Sekreterarklubben skrev han initierat om den 
svenska underrättelsetjänsten under kriget.

Författarfoto: Eva Lindblad

POCKET
Omfång: 249 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-661-9
Utkommer: September



Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 190 mm
Omfång: ca 260 sidor
ISBN: 978-91-7779-425-7
Utkommer: Oktober, vecka 40

Sara Beischer
(född 1983) debuterade 2012 med den 
uppmärksammade och prisade romanen 
Jag ska egentligen inte jobba här. Året 
därpå utkom hon med Det finns råttor 
överallt utom på Antarktis, som också 
den prisbelönades och lovordades. 2016 
utkom den tredje romanen, Mamma 
är bara lite trött, en samtidsskildring 
om en småbarnsförälders stressiga och 
kravfyllda vardag.

Författarfoto: Sevda Svensson

JAG SKA EGENTLIGEN INTE 
PRATA OM DET HÄR
Sara Beischer 

För det unga vårdbiträdet Moa 
öppnar sig en ny värld då hon ror 

hem ett förlagskontrakt på sin själv- 
biografiska och omskakande inifrån-
skildring av äldreomsorgen. Romanen 
får stor uppmärksamhet och över en 
natt blir hon både äldreomsorgsexpert 
och ny lovande arbetarförfattare.

Men framgången har sina 
baksidor och det blir en utmaning 
för Moa att hantera omgivningens 
känslor och förväntningar. 

Jag ska egentligen inte prata om det här 
är en fristående fortsättning på den 
kritikerrosade Jag ska egentligen inte 
jobba här.



 

Översättning: Peter Landelius
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-649-7
Utkommer: Augusti, vecka 34

MONSIEUR ANDESMAS EFTERMIDDAG
Marguerite Duras

Det pågår en fest på torget i byn vid havet, och 
medan byborna dansar kan de urskilja en 

ensam, mörkklädd gestalt på den solbelysta platån 
ovanför byn. Det är monsieur Andesmas som sitter 
framför huset han köpt. Han väntar på Michel Arc, 
som har lovat hjälpa honom att bygga en terrass som 
man i alla väder kan överblicka havet från.

L I N D&C O

Marguerite Duras
(1914–96) är Frankrikes mest uppmärk-
sammade kvinnliga författare under sent 
1900-tal. Hon har skrivit över femtio 
romaner, skådespel och filmmanus. Du-
ras böcker utmärks av sin starka, nästan 
filmiska, närvarokänsla. 
Med sedvanligt mästerskap antyder 
Marguerite Duras här mer än hon skriv-
er ut och låter personerna komma oss 
till mötes som skygga djur vars närhet vi 
måste göra oss förtjänta av. Stämningen 
är av samma lågintensiva, drabbande 
slag som i Halv elva en sommarkväll, De 
små hästarna i Tarquinia och Vice- 
konsuln (Lind & Co, 2002, 2011, 
2015).

POCKET ISBN: 978-91-7461-623-1



FARLIG LEK
Angela Marsons

En tidigare dömd våldtäktsman hittas bru-
talt mördad och kommissarie Kim Stone 

kallas in för att snabbt lösa fallet. Det som 
först ser ut att vara en hämnd visar sig vara 
något långt mer kalkylerat och ondskefullt. 
Undersökningen tar fart samtidigt som arbe-
tet med att avslöja en pedofilring pågår, men 
Kim inser också att hon är måltavla för en 
sjuk människas livsfarliga lek med mänskliga 
offer.

Farlig lek är den andra fristående boken i 
serien om den intelligenta och egensinniga 
kommissarien Kim Stone.

 

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 375 sidor
ISBN: 978-91-7779-648-0 
Utkommer: Augusti, vecka 35

Angela Marsons
är en av den brittiska deckarhimlens 
mest lysande stjärnor och något för 
den som gillar spänning i stil med Val 
McDermid och Mark Billingham. 
Serien om Kim Stone är en fantastisk 
succé och har hittills sålt i över två 
miljoner exemplar.



Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7779-643-5
Utkommer: Augusti, vecka 34 

SAKNAD, FÖRMODAD DÖD
Susie Steiner

Studenten Edith Hind har varit försvun-
nen i nära tjugofyra timmar. I hennes 

hem finns få ledtrådar: några blodstänk 
i köket, hennes telefon och nycklar som 
lämnats kvar, och den öppna ytterdörren 
utan tecken på åverkan. När polisinspektör 
Manon Bradshaw kopplas in förstår hon 
att varje sekund är avgörande för om Edith 
kommer att hittas levande eller inte …

Saknad, förmodad död är Susie Steiners 
första bok om polisen Manon Bradshaw. 
Steiner har arbetat som journalist för 
Guardian i över tio år och bor i London 
med man och barn. Boken har utsetts till 
en av årets tio bästa deckare av Wall Street 
Journal, vunnit Guardians ”Book of the 
Year”-pris och nominerats till årets krimi-
nalroman i Storbritannien.

Författarfoto: Jonathan Ring

L I N D&C O

”Smart, stilfullt […] Manon porträtter-
as med en oemotståndlig blandning 
av sympati och skärpa. När hon når 
botten, såväl privat som professionellt, 
är man helt fast i hennes historia.”
The New York Times Book Review

”Karaktärer och miljöer är utsökt 
träffsäkra in i minsta detalj, varje  
mening levande.”
The News & Observer

”Steiner excellerar i att skildra sina 
gestalter med djup och tydlighet […] 
allt sammantaget presenteras en 
värld som känns mycket större än den 
roman i vilken den ryms.”
The Guardian 



NÅGOT SOM LIKNAR LYCKA
Eva Woods 

Annie är fast i ett liv ingen 35-åring skulle 
önska sig och innerst inne är hon för- 

lamad av den stora sorg som slog sönder 
hennes perfekta tillvaro.

Men så möter hon den glada och excentriska 
Polly. Och Polly har hundra dagar på sig att 
hjälpa Annie hitta lyckan i sitt liv. Tillsammans 
börjar de en oförglömlig resa och Annie inser 
att det kanske finns en gnutta färg i livet.

Översättning: Lena Karlin
Omslag: HarperCollins/Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7779-651-0
Utkommer: Oktober, vecka 40

Eva Woods
växte upp i en liten irländsk by, 
men bor nu i London där hon 
skriver och undervisar i kreativt 
skrivande. Något som liknar lycka 
är en bok att älska – en bitterljuv 
roman om kärlek, livet och 
vänskap som både är tänkvärd 
och rolig.

Författarfoto: Claire McGowan 

”Jag läste den här nyligen och 
älskade den så mycket. Jag grät 
floder, men det är främst en 
uppmuntrande, positiv bok om 
att låta varje dag räknas.”
Clare Mackintosh, bästsäljande 
författare till Jag lät dig gå och 
Jag ser dig



L I N D&C O

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-344-1
Utkommer: Augusti, vecka 33 

Caroline Mitchell 
har tidigare arbetat som 
kriminalpolis, men skriver 
idag på heltid och har gett ut 
ett antal spänningsromaner. 
Vittne är den första utgiven 
på svenska.

Författarfoto: Privat

”nervkittlande, rafflande, 
spännande, mörk och ovän-
tad på bästa möjliga sätt” 
Angela Marsons, författare 
till Tysta rop

VITTNE
Caroline Mitchell

Det har gått tio år sedan Rebecca 
vittnade mot sin dåvarande man 

Solomon, vilket gav honom ett långt fän-
gelsestraff. Nu är han frisläppt och har ett 
meddelande till henne: Lika många år som 
han har suttit inne, lika många brott ska 
Rebecca bevittna. Och hon ska själv välja 
ut offren. Om hon inte gör det kommer 
hon att skadas, går hon till polisen kommer 
hon att dö. Och hon har endast sextio 
sekunder på sig. 



BLOD DÖLJER INGET
KARELEN NOIR 2
Mikko Porvali

Viborg 1931: Folk försvinner efter lappo- 
männens påhälsningar och kommunisterna 

hyser ingen medkänsla för de poliser som kommer 
i deras väg. 

Poliskommissarierna Salomon Eckert och Jussi 
Kähönen bekämpar brott i den unga republiken där 
extremrörelser hotar från såväl vänster som höger. 

Blod döljer inget är den andra delen i trilogin  
Karelen noir och bygger på verkliga händelser. 

Översättning: Heidi Granqvist
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 320 sidor
ISBN: 978-91-7779-650-3
Utkommer: Augusti, vecka 34

Mikko Porvali 
(f. 1980) arbetar som utredare 
inom polisen i Finland och har 
även skrivit flera militärhistoriska 
verk. På svenska finns sedan tidi-
gare fyra fackböcker, bland andra 
Bakom röda armens linjer (Fischer 
& Co, 2012) som nominerades 
till Fack-Finlandiapriset. Den 
första boken i trilogin Karelen 
noir utkom på Lind & Co 2017. 
Böckerna bygger delvis på verkliga 
händelser.

Författarfoto: Savon Sanomat

”Autentisk och övertygande. 
En blå död är en kittlande 
kombination av fakta och 
fiktion.”
Savon Sanomat
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ETT BRÄCKLIGT LIV
EN HJÄRTKIRURGS BERÄTTELSER 
FRÅN OPERATIONSBORDET
Stephen Westaby

Professor Stephen Westaby har tänjt på gränserna och 
förändrat förutsättningarna för vad en hjärtkirurg 

kan åstadkomma. Under sin trettiofemåriga karriär har 
han räddat hundratals människor från en för tidig död. 
Ett bräckligt liv är hans memoarer.

Det här är en känslofylld, viktig och djupt rörande bok 
som ger en unik inblick i hjärtkirurgins adrenalinfyllda, 
blodiga och ibland tragiska värld. 

Översättning: Göran Grip
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-647-3
Utkommer: September, vecka 36

Stephen Westaby
är en hyllad och världsberömd 
hjärtkirurg som var den förste 
att göra en transplantation med 
en ny typ av konstgjort hjärta. 
Under sina trettiofem år som 
läkare har han arbetat på flera av 
Storbritanniens bästa sjukhus och 
utfört tusentals hjärtoperationer.

Författarfoto: Privat

”Ett bräckligt liv är en 
uppriktig och fängslande 
bok skriven av en man 
som har gjort ungefär så 
mycket gott för sina med-
människor som är möjligt 
under en livstid.”
The Times



DU ÄR INTE ENSAM
Joakim Lundell
Leif Eriksson
Martin Svensson

Joakim Lundell berättar om att leva 
med Aspergers syndrom och ADD.
Följ med bakom kamerorna under 

”pranksen” i YouTube-kanalerna, på 
inställda bröllopsresor, på storbråk med 
cheferna för ett av Sveriges största me-
dieimperier. Här finns också berättelsen 
om hur Joakim och frun Jonna bestäm-
mer sig för att bli större än Sveriges 
samtliga tv-produktionsbolag och mot 
alla odds faktiskt lyckas.

Omslag: Niklas  Lindblad
Band: Kartonnage
Format: 131 x 189 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-7779-328-1
Utkommer: Maj, vecka 19

Joakim Lundell
(f. 1985) är en av Sveriges mest populära 
YouTube-personligheter och en framgångsrik 
musikartist, producent och DJ.

Martin Svensson och Leif Eriksson
är båda författare till en rad böcker i olika genrer. 
De började skriva tillsammans 2010 och arbetar 
nu med flera gemensamma bokprojekt.

Författarfoton: Sevda Svensson
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ZIGENARJÄVEL
DEL 1: 1965−85
Kent Bersico
Thomas Sjöberg
Oliver Dixon

Sverige, 1965: Romer får rätt att 
bosätta sig permanent och gå i skola. 

Samma år föds Kent Bersico, näst äldst 
av fem syskon. Hans föräldrar träffades 
tio år tidigare och ingick ett av de första 
svensk-romska äktenskapen. 

Mamma Gun är en tuff, världsvan 
bondflicka från Askersund. Pappa 
Fredrik är en charmerande skrot- och 
bilhandlare, driven affärsman och 
analfabet – men också en våldsam och 
svartsjuk alkoholist. På nätterna ligger 
Kent i sängen och lyssnar föräldrarnas 
gräl. En kväll ser han sin mamma blodig 
på golvet, pappa misshandlar henne med 
ett dammsugarrör. Kent hugger sin far 
med en kökskniv i låret. 

Senare flyttar familjen från Laxå till 
Mora. Kent är minst i klassen, och 
dessutom den ende romen. Under 
rasterna leker mobbarna ”kast med liten 
zigenare” på skolgården.  

Samtidigt finner han en passion som 
ska följa honom genom livet och kar-
riären: Bilar. 

Omslag: Niklas  Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
Övrigt: Del 1 av 2
ISBN: 978-91-7779-072-3
Utkommer: Oktober, vecka 42

Våren 2019 utges den andra delen. 

Ängeln på sjunde trappsteget av Frank 
McCourt möter en modern 

och brutal version av Katarina Taikons  
böcker om Katitzi.

Kent Bersico har levt ett osannolikt liv i 
skuggan av folkhemmet. Idag driver han 
en bilverkstad i Stockholmsområdet. Till-
sammans med författaren Thomas Sjöberg  
har han skrivit en gripande, underhållande 
och fascinerande självbiografi, som skildrar 
ett Sverige de flesta inte trodde fanns. 



EN SORTS MEMOAR
Björn Hellberg 

Björn Hellberg har onekligen 
varit med om en hel del 

under sin långa yrkeskarriär.
I En sorts memoar presenterar 

han för första gången ett urval 
av sina många hågkomster. 
Och han gör det med humor, 
flödande berättarglädje och 
detaljrik minnesskärpa.

Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
Övrigt: Bildark 2 x 16 sidor
ISBN: 978-91-7779-400-4
Utkommer: Augusti, vecka 32

Björn Hellberg
är en av Sveriges mest pro-
duktiva deckarförfattare. 
Han är dess- 
utom en av världens 
främsta tennisexperter, 
en välkänd radio- och 
tv-profil och fyrfaldig På 
spåret-vinnare.

Författarfoto: Mats Andersson 

”Om inte tennisen funnits hade 
Björn Hellberg uppfunnit den.”
Bengt Grive, SVT

”Han är en språklig ekvilibrist 
av stora mått.”
Gefle Dagblad

"Språkligt sett är det få som kan 
mäta sig med Björn Hellberg [...] 
Lägg därtill hans sinne för stillsam, 
men träffande humor och 
helhetsbilden är komplett.”
Nya Kristinehamns-Posten



MINA NIO LIV
Dag Öhrlund

Dag Öhrlund berättar om sina 
gladaste stunder, och de jävli-

gaste. Under sitt liv har han överlevt 
en terrorbomb, blivit beskjuten, 
förlamad och hamnat i rullstol – 
saker som präglat hans sätt att se på 
tillvaron. 

Här ryms också Dags bästa 
krönikor och reportage. Möt en 
rad färgstarka figurer – från Clint 
Eastwood till Christer Pettersson 
– och fascineras av sådant som gör 
livet värt att leva.

Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 326 sidor
ISBN: 978-91-7779-329-8
Utkommer: Maj, vecka 20
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”Det är kanske femtio personer 
i Sverige som har en egen upp- 
fattning de vågar framföra och 
som vågar peka på orättvisor, 
felaktigheter och  dumheter i 
samhället. Dag är en av dem.”
Lennart Högman

Dag Öhrlund
är kanske mest känd för 
succéböckerna om psykopaten 
Christopher Silfverbielke och 
deckarna med kommissarie 
Ewert Truut, men innan han 
blev författare jobbade han länge 
som journalist och fotograf. Dag 
har rest och arbetat i 30 länder, 
skrivit artiklar och böcker i mer 
än 40 år, och blivit publicerad 
världen över.



FLICKAN FRÅN SMÅLAND
Charlotte Perrelli 
Leif Eriksson
Martin Svensson

Flickan från Småland är den rörande, 
roliga och ibland halsbrytande 

berättelsen om arbetarklasstjejen från 
Hovmantorp som blev Charlotte Perrelli 
med hela svenska folket.

I Flickan från Småland väljer nu 
Charlotte att för första gången ocensure-
rat och öppenhjärtigt ge sin sanning om 
framgångarna och motgångarna, både 
som artist och som människa.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 148 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-659-6
Utkommer: November, vecka 46

Charlotte Perrelli
(f. 1974) är kanske främst känd som sångerska och 
artist, men har även varit programledare, utkommit 
med hälso- och träningsböcker och är också verksam 
som bloggare och entreprenör.

Leif Eriksson och Martin Svensson
är båda författare till en rad böcker i olika genrer. De 
började skriva tillsammans 2010 och arbetar nu med 
flera gemensamma bokprojekt.



Jonna Lundell
(f. 1994) driver framgångsrika YouTube- 
kanaler och har tillsammans med Saga 
Scott den populära podcasten Jonna & 
Saga. Jonna är en av Sveriges största kvinn-
liga ”influencers”.

Författarfoto: Maria Östlin 

PMS-KOSSAN
Jonna Lundell
Leif Eriksson
Martin Svensson

Närmare 700 000 följare på 
Instagram och drygt en 

miljon på YouTube gör Jonna 
Lundell till en av Sveriges störs-
ta kvinnliga ”influencers”.

På ett rakt, personligt och 
ofta humoristiskt sätt väljer nu 
Jonna att berätta om sin resa.

PMS-kossan är en berättelse 
om hur det är att leva med 
PMS, men det är framför allt 
en berättelse om hur det är att 
vara en ung människa i Sverige 
idag.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 190 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7779-658-9
Utkommer: Augusti, vecka 34
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Översättning: Per Lennart Månsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: Ca 200 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-079-2
Utkommer: Maj, vecka 21

OOSTENDE 1936
STEFAN ZWEIG OCH JOSEPH ROTH 
SOMMAREN INNAN MÖRKRET FÖLL
Volker Weidermann

Oostende 1936: i en belgisk badort med guldkant 
och anor samlas författare och intellektuella, som 

Stefan Zweig, Joseph Roth, Irmgard Keun, Ernst Toller 
och Arthur Koestler. Europa står på randen till fascis-
mens och krigets avgrund.

Snart flockas allt fler av de förbjudna författarna och 
njuter av solen, havet och drinkarna. De skulle kunna 
vara ett gäng vänner på semester. Om inte det politiska 
läget förvärrades dag för dag, om de inte vore flyktingar, 
om inte deras böcker vore bannlysta i Hitlertyskland.

I bästsäljaren Oostende 1936, som översatts till ett 
dussin språk, berättas insiktsfullt och engagerande om 
exilförfattarnas förhoppningar, deras kärlekar, deras 
förtvivlan och hur deras liv fortsatte då mörkret sänkt 
sig över Europa.

Volker Wiedermann,
född i Darmstadt 1969, studerade statsvet-
enskap och germanistik i Heidelberg och 
Berlin. Han arbetar som litteraturredaktör i 
Der Spiegel och har skrivit en rad biografier 
och litteraturhistoriska verk. 

Författarfoto: Stadtgören Photodesign/Elke Dörfel

”En fascinerande bok 
[...] lysande skriven och 
mycket informativ” 
Die Welt 

”Som Döden i Venedig 
men med mer sex, sprit 
och action.” 
Financial Times

Läs även  
Joseph Roths  
Radetzkymarschen  

”Ett mästerverk” 
Nadine Gordimer

Översättning: Hugo Hultenberg
Omslag: Kerstin Hanson
ISBN: 978-91-7779-152-2
Utkommen: Januari, 2018
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Översättning: Moa-Lisa Björk
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 292 sidor
Övrigt: Bildark i färg
ISBN: 978-91-7779-252-9
Utkommer: Juni, vecka 25

STASILAND
Anna Funder

1989 förvandlades den hemliga polisens 
högkvarter till museum över en natt. Men 

minnena av Stasis terror levde vidare. De forna 
östtyska invånarna, varav en av femtio varit 
angivare, bar på en mängd historier.

Anna Funder träffar bland andra Miriam, 
som varit nära att starta ett tredje världskrig. 
Funder möter även före detta Stasimedarbetare, 
som hon får kontakt med via en tidnings- 
annons. 

Anna Funder
är född i Melbourne 1966. Hon har 
arbetat som jurist med inriktning på 
internationella frågor, samt som radio- 
och tv-producent. Stasiland är hennes 
succédebut, som översatts till en lång 
rad språk. Till denna efterlängtade 
nyutgåva har Funder skrivit ett nytt 
förord, dessutom är boken illustrerad 
med hennes foton. 

Författarfoto: Gaby Waldek

”ett mästerverk ... skriven 
nästan som en roman, 
med en perfekt blandning 
av medkänsla och 
distans.”
Sunday Times



Översättning: Hans Dalén
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 336 sidor
Övrigt: Bildark
ISBN: 978-91-7779-077-8
Utkommer: Maj, vecka 18

UNDER TÄCKMANTEL
MITT HEMLIGA LIV SOM 
KGB-SPION I USA
Jack Barsky 
Cindy Coloma 

I oktober 1978 landade den kanadensiske 
medborgaren William Dyson på flygplatsen 

O’Hare i Chicago. Två dagar senare upphörde 
Dyson att existera. Identiteten var en KGB-för-
falskning som användes för att få in en ung 
östtysk agent i USA. Planen lyckades, och 
spionen fick namnet Jack Barsky. Han skulle 
arbeta under täckmantel i ett årtionde och 
utföra hemliga uppdrag, tills en dag då hans 
värld rämnade.

Jack Barsky 
inledde sin karriär som lärare i DDR. 
Där värvades han av KGB. Kring 
murens fall hoppade han av. Först 1997 
avslöjades Barsky av FBI.  

Cindy Coloma 
är en bästsäljande författare som har 
skrivit en rad böcker, flera tillsammans 
med högprofilerade medieperson-
ligheter.

Författarfoto: Peter Lueders

L I N D&C O

”En spännande inblick i 
internationellt spionage.”
Kirkus



Omslag: Mikael Norman
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: Ca 220 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-255-0
Utkommer: Augusti, vecka 34

SVENSKAR I STRID 
MOT HITLER
I AMERIKANSK KRIGSTJÄNST 
1941–45
Lars Gyllenhaal

Med hjälp av en mängd hittills 
opublicerade uppgifter och 

fotografier låter Lars Gyllenhaal oss 
följa flera dramatiska svenska öden 
under andra världskriget. En del 
”Swedes” ingick i elitförband och 
många av dem tjänstgjorde med stor 
framgång i Europa, Afrika och Asien. 
De svenskar som stred för Hitler har 
fått stor uppmärksamhet. De mångfalt 
fler svenskarna på den andra sidan får 
nu upprättelse.

Lars Gyllenhaal 
har skrivit en rad böcker, bland andra 
Jan och Nordens frihet och Ryska elit-
förband och specialvapen. Han är också 
ledamot i Svenska militärhistoriska 
kommissionen.



Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 300 sidor
Övrigt: För- och efterord av Jan Bergman
ISBN: 978-91-7779-387-8
Utkommer: Augusti, vecka 31

KODNAMN ONKEL
DEN KVINNLIGA SPIONEN SOM 
AVSLÖJADE NAZISTERNA I 
SVERIGE
Erika Schwarze
För- och efterord av Jan Bergman

Den unga tyskan Erika Schwarze 
kommer till Stockholm 1942 för 

att tjänstgöra på den tyska legationens 
underrättelseavdelning. Snart börjar hon 
samarbeta med den svenska hemliga 
underrättelsetjänsten, C-byrån. Hon blir 
spion och får kodnamnet Onkel. Men 
agerandet är inte riskfritt. Schwarze kan 
när som helst bli gripen av Gestapo. 
1944 tvingas hon gå under jorden med 
hjälp av svensk säkerhetspolis.

Erika Schwarze
(1917–2003) var antinazist, under senare del-
en av andra världskriget stationerad på tyska 
legationen i Stockholm. Hennes memoarer, 
Kodnamn Onkel, som först gavs ut 1993, 
ger en unik inblick i spionernas huvudstad, 
krigsårens Stockholm.

Jan Bergman,
som har skrivit för- och efterord, är förfat-
tare och tv-producent. Under 1980-talet 
intervjuade han Schwarze vid flera tillfällen. 
Tidigare har han utgivit Sekreterarklubben 
om den svenska underrättelsetjänsten under 
kriget, samt Sally och Nazistligan.

L I N D&C O



Översättning: Mattias Huss
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 300 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad 
ISBN: 978-91-7779-253-6
Utkommer: September, vecka 37

LIVSÖDEN I FINLANDS BORTGLÖMDA 
FÅNGLÄGER 
Sirpa Kähkönen 

1925 reste Lauri Tuomainen, författarens farfar, 
full av förhoppningar till Sovjetunionen och 

antogs vid officersskolan i Leningrad. Men han 
vantrivdes och återvände besviken hem. Han fängs- 
lades i över åtta år i det fruktade tvångsarbetslägret 
Dragsvik. 

Livsöden i Finlands bortglömda fångläger är en 
drabbande skildring av de mörka mellankrigsåren 
och av människor vars ideal och drömmar kros-
sades.

”Kähkönen nöjer sig inte 
med vilken semifiktion som 
helst, utan gräver ner sig i 
tidsperiodens memoarer, 
utredningar och arkiv. Grep-
pet är perfektionistiskt och 
djupgående …”
Helsingin Sanomat 

Sirpa Kähkönen 
(f. 1964) är författare till ett flertal 
romaner och fackböcker. Hon är 
ordförande för Finlands PEN och 
finska författarförbundet. Lind & Co 
har tidigare givit ut hennes roman 
Granitmannen, som nominerades 
både till Finlandiapriset och Nordiska 
rådets pris.

Författarfoto: Tommi Tuomi



SVART GRYNING
FASCISMEN I FINLAND, 1918–44
Aapo Roselius
Oula Silvennoinen  
Marko Tikka

För första gången ges en heltäckande bild 
av den finska fascismen under mellan- 

krigstiden och andra världskriget. Det pris-
belönta pionjärarbetet Svart gryning avslöjar 
hur nära Finland var en fascistisk statskupp 
och skärskådar ideologins oproportionerligt 
stora inflytande över det finska samhället 
1918–44. Då spreds den hatiska världs-
bilden öppet och fick stöd av landets elit. 

”Denna lysande nya bok 
lyfter fram ett bortglömt 
kapitel i den finska politiska 
historien …”
Voima

Aapo Roselius
(f. 1975) har bedrivit omfattande forskning 
om det finska inbördeskrigets och 1920- och 
1930-talets historia. Han har skrivit flera böcker, 
bland dem I bödlarnas fotspår. 

Oula Silvennoinen
(f. 1970) är särskilt känd för sina böcker om 
Finlands smärtsamma episoder under andra 
världskriget.

Marko Tikka
(f. 1970) har skrivit flera böcker om det finska 
inbördeskriget och den efterföljande tiden.

Översättning: Mattias Huss
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag 
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 428 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-080-8
Utkommer: September, vecka 37

Boken tilldelades Statens pris 
för informationsspridning av 
finska undervisnings- och  
kulturministeriet 2017 

Ur motiveringen: 
”Verket är skrivet av experter 
inom det ämne och den tids- 
epok som behandlas. Trots sina 
närmast skönlitterära förtjän-
ster bygger det på den nyaste 
forskningen och källarbete i 
arkiv.” 

L I N D&C O

4

 



Översättning: Kjell Waltman och 
Inge R.L. Larsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 260 sidor
ISBN: 978-91-7779-254-3
Utkommer: Augusti, vecka 34

CHURCHILLS BUNKER
DET HEMLIGA HÖGKVARTERET 
I LONDON
Richard Holmes

Detta är rummet från vilket jag 
kommer att leda kriget”, uttalade 

Churchill 1940. Härifrån vände han 
ett tillsynes oundvikligt nederlag till en 
beryktad seger. 

Boken bygger på tidigare okända 
vittnesmål av både militära och civila 
tjänstemän. Den ger ett fascinerande 
porträtt av Churchill och en fyllig bild 
av en av de viktigaste platserna i Stor- 
britanniens historia.

”Ger inte bara en under- 
hållande historia om 
en plats, utan än viktig-
are, den belyser varför 
Churchill till mångas 
förvåning så oerhört 
framgångsrikt kunde leda 
Storbritannien under det 
största kriget under dess 
långa historia.”
Journal of Military History

Richard Holmes
är en av Storbritanniens mest fram-
stående historiker. Han är professor 
och författare, och har även skrivit 
Stora boken om andra världskriget.

”



SANNINGEN OM HITLERS DÖD 
AVSLÖJANDEN FRÅN DE HEMLIGA 
KGB-ARKIVEN
Jean-Christophe Brisard  
Lana Parshina 

Kunde ryssarna identifiera Hitlers lik 
efter krigsslutet trots att kroppen blivit 

bränd? Varför fick Stalin hela världen att 
felaktigt tro att den tyska diktatorn lyckats 
fly? 

Efter två års förhandlingar med de ryska 
myndigheterna får författarna exklusiv 
tillgång till de hemliga KGB-akterna om 
führerns död. De vederlägger alla konspira-
tionsteorier som florerat i ämnet. 

Översättning: Margareta Beckman
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: Ca 350 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-256-7
Utkommer: September, vecka 38

Jean-Christophe Brisard
är utrikeskorrespondent och 
författare. Han har gjort ett antal 
dokumentärer om geopolitik och 
diktaturer. 

Lana Parshina
är uppvuxen och utbildad i Moskva. 
Hon producerar och regisserar 
biofilmer och tv-program, tidigare 
har hon bland annat gjort en doku-
mentär om Stalins dotter. 

Författarfoto: Ego productions
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TYSKA ORDEN
NORDENS KORSRIDDARE
William Urban

Tyska orden stiftades av korsfarare i slutet 
av 1100-talet. Under ständiga strider 

mot hedniska folkstammar erövrade orden 
ett eget rike med högkvarter i Marienburg 
i nuvarande Polen. 1300-talet var ordens 
storhetstid, då många korsfarare tog sig till 
Preussen för att kämpa vid ordensriddarnas 
sida. William Urban lyfter fram många 
tidigare okända i skildringen av Tyska ordens 
uppgång och fall.

Översättning: Per Nyqvist
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 336 sidor
Övrigt: Kartor, bildark i svartvitt
ISBN: 978-91-7779-078-5
Utkommer: Augusti, vecka 34 

William Urban
är amerikansk professor i historia 
och internationella studier. Han har 
undervisat på ett flertal universitet runt 
om i världen, och är expert på tysk och 
baltisk historia.

”Jag lovar att vara kysk 
till kroppen och att leva i 
fattigdom samt vara lydig 
mot Gud, Sankta Maria och 
er, mästare av Tyska orden, 
och era efterträdare enligt 
ordens regler och sedvänjor, 
lydig intill döden.”
Ed som avlades vid inträde 
i Tyska orden



TRETTIOÅRIGA KRIGET
NÄR TYSKLAND STOD I LÅGOR 
OCH SVERIGE BLEV EN STORMAKT 
Christian Pantle  

Trettioåriga kriget skildrar en värld sönder- 
sliten av maktkamp och religiösa konflikter. 

Vi får möta legosoldaten Peter Hagendorf, 
som tillbringade 23 år på slagfälten, och munk-
en Maurus Friesenegger, som beskrev förstörels-
en han såg kring sitt kloster. Naturligtvis ges 
även svenskarna under ledning av Gustav II 
Adolf stort utrymme. 

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: Ca 300 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7779-388-5
Utkommer: Oktober, vecka 40

Christian Pantle,
född 1970, har tidigare arbetat på Süd-
deutsche Zeitung och Tagesspiegel, innan 
han blev chefredaktör för tidskriften 
G/Geschichte. Hans specialområden 
är arkeologi, äldre historia, natur och 
teknologi.

Författarfoto: Heike Lange

”Kan man berätta kortfattat 
om trettioåriga kriget? Chris-
tian Pantle kan det [...] Rekom-
menderas starkt [...].” 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

”En kompakt presentation av 
händelserna belyst från många 
sidor. Definitivt läsvärd för 
intresserade lekmän.”
Österreichischer Rundfunk

L I N D&C O



PRICKSKYTT I RÖDA ARMÉN 
MEMOARER FRÅN ANDRA 
VÄRLDSKRIGET
Jevgenij Nikolajev

Jevgenij Nikolajev var en av Sovjet- 
unionens främsta prickskyttar under 

andra världskriget. Han oskadliggjorde 324 
fiendesoldater, de flesta under belägringen 
av Leningrad 1941–42.

Nikolajev beskriver hur han i många 
timmar låg stelfrusen i dold eldställning och 
observerade fienden, i väntan på rätt tillfälle 
att skjuta. 

Översättning: Kjell Waltman och 
Inge R.L. Larsson
Omslag: Niklas Lindblad
Förord: Albrecht Wacker
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 260 sidor
ISBN: 978-91-7779-389-2
Utkommer: Oktober, vecka 40 

Jevgenij Nikolajev
föddes 1920. Han blev inkallad 
1941 och placerades inledningsvis 
i Karelen. Kort efter den tyska 
invasionen 1941 flyttades hans 
NKVD-enhet till Leningrad. Efter 
att ha blivit sårad 1942 överfördes 
han till kontraspionaget (SMERSJ) 
och blev i slutet av kriget kapten 
i ett artilleriförband som stred i 
Tyskland. 



AVRÄTTNINGARNAS BLODIGA 
HISTORIA 
FRÅN GLADIATORSPEL TILL 
GIFTINJEKTIONER
Jonathan J. Moore

Under många århundraden drog offent-
liga avrättningar stora och blodtörstiga 

publikskaror. Avrättningarnas blodiga historia 
är fullmatad med illustrationer och inleds med 
romarnas gladiatorspel, där tjuvar slets i styck-
en av vilda djur. Kapitlen om den elektriska 
stolen och de dödliga giftinjektionerna ger en 
isande påminnelse om att dödsstraff prak-
tiseras runt om i världen än idag.

Översättning: Kjell Waltman och 
Inge R.L. Larsson
Omslag: Quarto/Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 176 x 233 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-7779-257-4
Utkommer: September, vecka 38

Jonathan J. Moore
har studerat historia och skrivit 
artiklar för en rad olika publika-
tioner under tjugo års tid. Han 
har deltagit i otaliga arkeologiska 
utgrävningar och gillar att utfor-
ska mindre kända aspekter av vår 
historia.  

L I N D&C O



VÄNSTERN I USA
Karin Henriksson

Hur kunde den en gång så starka arbetar-
rörelsen i USA pressas tillbaka? Går vän-

stern framåt i Trumpland? Kan de splittrade 
Demokraterna enas om en ny riktning?

Med dessa frågor i bakhuvudet reser den er-
farna USA-korrespondenten Karin Henriksson 
i den amerikanska radikalismens spår.

Hon besöker bland annat Seneca Falls där 
kvinnokampen inleddes på 1800-talet, och 
senator Bernie Sanders i Burlington. 

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-386-1
Utkommer: September, vecka 37 

Karin Henriksson
är bosatt i Washington D.C. sedan tre decennier 
tillbaka och rapporterar i Svenska Dagbladet, 
Utrikesmagasinet och flera andra medier. Hon 
medverkar ofta i Sveriges Radios ”USApodden”. 
Henriksson har tidigare gett ut en rad böcker 
om amerikansk politik, bland andra Trump – 
miljarderna, medierna och makten (2017) och 
Reagan – en kontroversiell ikon (2015).

Foto: Eva Lindblad/1001bild.se

POCKET
Omfång: ca 250 sidor
Omslag: Rasmus Kellerman
ISBN: 978-91-7779-359-5
Utkommer: Augusti

Läs även Karin Henrikssons 
biografi över Trump



MAFFIAKUSTEN
PROSTITUTION, KNARK OCH VAPEN 
I DAGENS ITALIEN
Barbie Latza Nadeau

Varje år luras tusentals migranter in i 
Italiens undre värld. De hamnar i kläm 

mellan camorran och nigerianska gäng, och 
tvingas bli sexslavar, knarkkurirer eller vapen- 
smugglare. 

Författaren möter nigerianska kvinnor som 
tvingas sälja sina kroppar, modiga nunnor 
som försöker rädda dem och polisen som ser 
bort när en av Europas mest brännande frågor 
utspelar sig helt öppet. 

Översättning: Emeli André
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-390-8
Utkommer: Oktober, vecka 40

Barbie Latza Nadeau
är en amerikansk journalist stationerad 
i Rom. Hon medarbetar i Newsweek, 
The Daily Beast och CNN. I över två 
decennier har hon bevakat europeisk 
brottslighet, italiensk politik, Vatikanen, 
flyktingkrisen och kvinnofrågor.

”Boken, som bygger 
på många intervjuer, 
är välskriven och 
genomgående hjärt-
skärande.”
Kirkus Reviews

L I N D&C O



JAKTFLYG!
TIO LEGENDARISKA PLAN FRÅN 
ANDRA VÄRLDSKRIGET
Jim Laurier

En faktaspäckad och färgsprakande exposé 
över andra världskrigets viktigaste jakt-

flygplan!
På slående verklighetstrogna målningar 

avbildas bland andra Focke-Wulf Fw 190, 
Spitfire och P-51 Mustang. Därtill ryms illust- 
rationer av cockpitar, arkivbilder, fakta om 
planens tjänstgöring, design och beväpning. 
Dessutom får vi ta del av piloternas dramatis-
ka berättelser.

Översättning: Jan Wibom
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 276 x 235 mm
Omfång: 192 sidor
Omslag: Lind & Co
Övrigt: Rikt illustrerad i fyrfärg
ISBN: 978-91-7779-120-1
Utkommer: Juni, vecka 24 

Jim Laurier
är en prisbelönt konstnär och illustratör 
som hyllas för sina tekniskt exakta bilder. 
Bland Lauriers uppdragsgivare märks 
Pentagon, US Air Force, Colombia Pic-
tures och tidskriften World War II.

ANDRA VÄRLDSKRIGET 
TESTA DINA KUNSKAPER MED 
1 000 FRÅGOR OCH SVAR
Kieran Whitworth

Har du någonsin satt dina kunskaper om 
andra världskriget på prov? 

Denna spännande bok innehåller 1 000 
frågor (och svar, om du behöver ett facit) som 
täcker alla aspekter av andra världskriget, från 
utbrottet, via konfliktens spridning, ledarna 
och deras strategier, till arméer, slag, vapen 
och bombräder – allt för att erbjuda en rejäl 
utmaning även för den mest inbitna militär- 
historikern. 

Översättning: Jan Wibom
Omslag: DESIGN23/Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 224 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-251-2
Utkommer: Juni, vecka 24

Kieran Whitworth
har arbetat för Imperial War Museums i 
över 15 år. Han har ett stort militärhis-
toriskt intresse och har specialiserat sig på 
andra världskrigets historia. 



FÖRSVUNNA JÄRNVÄGAR
EN HYLLNING TILL SVUNNA 
TIDERS RESOR
Anthony Lambert

Genom fantastiska fotografier tar 
Försvunna järnvägar läsaren med på 

gångna tiders tågresor, till katedrallika 
tågstationer från ångtågens tid, längs av-
lägsna linjer genom spektakulära landskap. 
Järnvägarna i boken är uppdelade efter 
kontinent och alla rutter har sina egna 
historier att berätta. Genom sparade gamla 
vykort finns minnen från dessa resor kvar, 
och tillsammans med de andra bilderna tar 
de läsaren så nära man kan komma dessa 
svunna tiders tågresor.

Översättning: John-Henri Holmberg 
Omslag: Gunnar Palmgren
Band: Kartonnage
Format: 210 x 240 mm
Omfång: 208 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad i fyrfärg
ISBN: 978-91-7779-378-6
Utkommer: September, vecka 39 

Anthony Lambert
har skrivit 15 böcker om järnvägar och 
resor, och har färdats med tåg i över 50 
länder. Han skriver även för tidningar, 
bland andra Independent, New York 
Times, Daily Telegraph och Sunday 
Times.

L I N D&C O



ATLAS ÖVER VILDA PLATSER
EN MAKALÖS RESA GENOM 
VÅR EXTREMA VÄRLD
Chris Fitch
Martin Brown (Ill.)

Följ med genom ohygglig vildmark 
till några av jordens mest extrema, 

oförutsägbara och fascinerande platser.
Chris Fitch besöker övergivna och 

avlägsna platser, han utforskar häpn-
adsväckande fenomen som blixtgener-
erande sjöar och sandbanken till ön 
Modo som två gånger om året reser 
sig ur havet. Med vackra kartor och 
spektakulära fotografier bjuder Atlas över 
vilda platser på en fängslande resa till 
jordens mest osannolika och outfor-
skade ställen. 

Översättning: Monika Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 189 x 259 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-369-4
Utkommer: Augusti, vecka 35

Översättning: Emeli André
Omslag: Gunnar Palmgren
Band: Kartonnage
Format: 190 x 246 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-7779-373-1
Utkommer: Oktober, vecka 40

KVINNORNA SOM 
FORMAT VÅR VÄRLD
OCH DERAS KOPPLINGAR 
TILL VARANDRA
Kate Hodges

I   denna vackert illustrerade bok 
berättas om 84 kvinnor som alla 

gjort ett avtryck i historien, och hur 
de har inspirerats av och påverkat 
varandra, vare sig det är inom sport, 
politik, litteratur, konst eller mode. 
Kate Hodges avslöjar intressanta kop-
plingar och ett fascinerande nätverk 
mellan kvinnor som hjälpt varandra 
att utvecklas.



LÖPARVETENSKAP
OPTIMERA TRÄNING OCH 
PRESTATION
John Brewer (Red.)

Löpning är en av de sporter där män-
niskans prestationsförmåga pressas 

till sitt yttersta, både i fråga om hastighet 
och uthållighet. I Löparvetenskap skildras 
den vetenskap som ligger till grund 
för denna så populära sport – genom 
att förstå biomekaniken, psykologin, 
hälsoaspekterna, skadeförebyggande 
åtgärder och underlag kommer du att bli 
en bättre löpare. 

AYURVEDA I PRAKTIKEN
SKAPA BALANS I DITT LIV
Toby Mann (Red.)

Här får du en mycket grundlig 
introduktion till vad ayurveda och 

ayurvedisk livsstil är, samt redskapen för 
att ta denna uråldriga visdom in i ditt 
liv. Vinsterna blir ett liv i balans med 
mer energi, bättre sömn och mindre 
stress. Här kan du ta reda på vilken typ 
av kropp och sinne du har, och vilken 
sorts mat, träning och meditation som 
passar just dig.  

Översättning: Erik Nisser
Omslag: Gyllene Snittet
Band: Kartonnage
Format: 195 x 233 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7779-370-0
Utkommer: Augusti, vecka 35

Översättning: Erik Nisser
Omslag: Gunnar Palmgren
Band: Kartonnage
Format: 228 x 250 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-7779-228-4
Utkommer: Maj, vecka 20
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PSYKOPATER ONLINE
RISKFYLLDA RELATIONER VID 
DEJTING
Lisbet Duvringe
Mike Florette

Att söka kärlek på internet är vanligt, men 
det finns allvarliga faror. Beräknande 

människor ljuger för egen vinnings skull. 
Samvetslöst lämnar de efter sig trasiga liv. 
Psykopater online är en bok om hur man kan 
snärjas in i en riskfylld relation online. Ta del 
av berättelser ur verkliga livet: Personer som 
sökt kärlek och trott att de träffat Den Rätta. 
Men drömmen har snart blivit ett fängelse. 

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-7779-124-9
Utkommer: Maj, vecka 22 

Lisbet Duvringe och Mike Florette
är författare och föreläsare. De har 
gedigen erfarenhet och akademiska 
utbildningar inom psykologi och 
mänskligt beteende och har undersökt 
psykopater och psykopatiskt beteende 
i flera år. De har bland annat skrivit 
de uppmärksammade Psykopater i 
arbetslivet och Kvinnliga psykopater.



KALSONGFYLLA
DEN FINSKA VÄGEN TILL 
AVKOPPLING
Miska Rantanen

Danskarna har hygge. Svenskarna har 
lagom. Finnarna har kalsarikänni – 

kalsongfylla – att sitta hemma och dricka i 
bara underkläderna.

Finlands lösning på hur det goda livet bör 
levas är lätt att ta till oavsett var du befinner 
dig. Man har i Finland till och med lanserat 
emojis för kalsongfylla.

Ta av de obekväma kontorskläderna, häll 
upp ett glas favoritvin, släng dig i soffan och 
sätt på Netflix.

Översättning: Ann-Christine Relander
Omslag: Mari Huhtanen/Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 180 mm
Omfång: 174 sidor
ISBN: 978-91-7779-336-6
Utkommer: Juni, vecka 23

Miska Rantanen
(f. 1967) är finsk författare och jour-
nalist, anställd på Helsingin Sanomat. 
Kalsongfylla är hans sjunde bok.

Författarfoto: Heidi Piiroinen
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BIRGITTAS BÄSTA (nyutgåva)
FAVORITRECEPTEN TILL DET
SVENSKA FIKAT
Birgitta Rasmusson

Att det ska bjudas något ätbart till kaffet är en 
svensk tradition”, säger Birgitta Rasmusson, 

känd från Hela Sverige bakar.
I Birgittas bästa berättar hon om den unika 

svenska kaffetraditionen och vad som har hört 
den till genom decennierna: den lilla goda bul-
len, minst sju sorters småkakor och kronan på 
verket – tårtan. Hon har här valt ut sina favoriter 
– det finns över 50 bakverk att njuta av.

Birgitta Rasmusson 
har bland annat varit chef för Ica 
Provkök i 25 år och ansvarade 
under sin tid där för ett femtiotal 
bak- och kokböcker. Hennes 
passion för kakor och folkkära 
medverkan i Hela Sverige bakar 
har gjort henne känd som en av 
landets mesta bakdrottningar.

Författarfoto: Wolfgang Kleinschmidt

Omslag och form: Pär Wickholm
Band: Kartonnage
Format: 165 x 210 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-395-3
Utkommer: Augusti, vecka 33

”



Omslag och form: Li Söderberg
Band: Kartonnage
Format: 190 x 225 mm
Omfång: 134 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-237-6
Utkommer: Maj, vecka 18

Ulrika Hoffer
är kostrådgivare, journalist och 
författare till Råsmart familj 
(utsedd till Årets måltidslitteratur 
2011) och Smarta sötsaker, som 
översatts till fem språk. 2017 
kom uppföljaren Supersnacks och 
fler smarta sötsaker (Lind & Co). 
Hoffer föreläser flitigt och håller 
även matlagningskurser.

Författarfoto: Ulrika Pousette

Omslag och form: Pär Wickholm
Band: Kartonnage
Format: 165 x 210 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-395-3
Utkommer: Augusti, vecka 33

GOOD MOOD FOOD (nyutgåva)
MATEN SOM LYFTER HUMÖR OCH ENERGI
Ulrika Hoffer

Good mood food vänder sig till alla som upplever att 
humör, energi och kreativitet ibland tryter. Här 

finns ett åttiotal recept på lättlagad mat med spännande 
smaker och näringsämnen som visat sig ha betydelse för 
vår energi och vårt humör. Alla recept är fria från glu-
ten, komjölk och tillsatt socker. Sötma kommer istället 
från frukt, och ibland från en klick honung för den som 
vill. Inga rätter innehåller sötningsmedel, mjölmixer 
eller andra ersättningsprodukter, och alla råvaror finns 
att hitta i vanliga mataffärer.
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MAMMA
EN FYLLA-I-BOK OM DITT LIV
Kajsa Willén

En fantastisk presentbok till mamma! Boken 
innehåller frågor vars svar utgör en hel levnads-

berättelse – om din mamma, hennes barndom och 
uppväxt, hennes föräldrar och tidigare generationer.

Det är en bok att spara till barn och barnbarn, ett 
nöje att läsa, men också till stor glädje medan den 
skapas. Här finns plats för foton och urklipp, liksom 
speciella familjerecept och släktanekdoter. 

Omslag: Eva Lindeberg
Band: Kartonnage
Format: 200 x 200 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-7779-339-7
Utkommer: Maj, vecka 18 



ODLA DIN EGEN 
MINIATYRTRÄDGÅRD
TERRARIER OCH ANDRA SMÅ 
TRÄDGÅRDAR ATT LYCKAS MED 
INOMHUS OCH UTOMHUS
Holly Farrell

För en miniatyrträdgård är brist på utrymme 
inget problem – vem behöver en stor 

trädgård när man kan skapa ett helt landskap i 
en enda kruka, eller ett ekosystem i ett glas- 
terrarium? 

Odla din egen miniatyrträdgård visar hur du 
kan skapa pyttesmå trädgårdar med stor effekt. 
De grundläggande principerna förklaras, och 
praktiska råd och tips backas upp av enkel 
plantvetenskap. 

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Kartonnage
Format: 155 x 208 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7779-217-8
Utkommer: Maj, vecka 20

VÄXTERNAS SLÄKTSKAP
GENEALOGI FÖR 
TRÄDGÅRDSÄLSKARE
Ross Bayton
Simon Maughan

V äxternas släktskap kommer att ge dig en 
helt ny förståelse för växtfamiljer och 

växternas släktträd. 
Här skildras en mängd praktisk informa-

tion som kommer att hjälpa dig identifiera, 
välja och odla växter från mer än 70 familjer. 

Tillsammans med detaljerad information 
om storlek, ursprung och utseende för varje 
familj finns också faktarutor som belyser 
intressanta fakta och smarta odlingstips. 

Översättning: Marie Widén och Lennart Engstrand
Omslag: Ann Lewenhaupt 
Band: Kartonnage
Format: 170 x 225 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7779-220-8
Utkommer: Maj, vecka 20
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STORA KORSORDSBOKEN

I Stora korsordsboken finns ett sjuttiotal 
korsord i olika svårighetsgrader gjorda av 

några av Sveriges allra bästa korsords- 
konstruktörer.
De populära bildkryssen dominerar i boken, 
men här finns också ordflätor och krypton.
Stora korsordsboken är genomgående illus-
trerad i färg och det generösa formatet och 
de mjuka pärmarna gör den lätt att använda 
och skriva i.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband
Format: 225 x 300 mm
Omfång: 84 sidor
ISBN: 978-91-7779-330-4
Utkommer: Maj, vecka 20 

KONSTEN ATT KALLIGRAFERA
KREATIV TEXTNING OCH 
KALLIGRAFI – STEG FÖR STEG
Kelly Klapstein

Konsten att kalligrafera är en komplett guide 
till kalligrafi. Upptäck hur meditativt det 

kan vara att skapa vacker text.
I boken presenteras de verktyg du kommer 
att använda, en rad grundläggande linjer, och 
övningar för att förbättra din teknik. Utöver 
instruktioner och kalkerark för både små och 
stora bokstäver finns här också lektioner i fri 
textning, falsk kalligrafi och olika special- 
effekter.

Översättning: Sara Jonasson
Omslag: Sara Jonasson
Band: Kartonnage
Format: 216 x 254 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7779-235-2
Utkommer: Juni, vecka 24



LÄTTSTICKADE DISKTRASOR
LÄTTVIRKADE DISKTRASOR
ENKLA OCH MODERNA 
RESTGARNSPROJEKT 
FÖR KÖK OCH BADRUM
Helle Benedikte Neigaard
Camilla Schmidt Rasmussen
Sofie Grangaard

Gör ditt kök personligt och hemtrev-
ligt med egengjorda disktrasor. Här 

finns flera olika stilar att sticka och vir-
ka, alla perfekta för nybörjaren – prova 
ett nytt färgglatt garn eller använd dina 
rester, och skaffa dig ett vackert förråd 
av färgglada, miljövänliga, återanvänd-
ningsbara trasor för rengöring, att ha 
framme som dekoration, eller ge bort 
som presenter. 

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson 
Band: Kartonnage
Format: 203 x 203 mm
Omfång: 60 sidor
Utkommer: Maj, vecka 20

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Eva Andreasson 
Band: Kartonnage
Format: 216 x 279 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-372-4
Utkommer: November, vecka 44

BÖRJA MÅLA AKVARELL
TIPS OCH TEKNIKER FÖR ATT 
MÅLA MED VATTENFÄRG
Maury Aaseng

I den här boken får du lära dig allt du behöver veta 
för att börja måla akvarell, från de första pensel-

dragen till den avslutande finishen. Genom enkelt 
beskrivna övningar och steg-för-steg-metoder vägleds 
du i ditt målande och lär dig ett flertal vattenfärgs- 
tekniker. Du får också matnyttiga tips och råd om 
hur man målar landskap, solnedgångar, stilleben och 
porträtt.

ISBN: 978-91-7779-222-2 ISBN: 978-91-7779-223-9
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VAD VET DIN HUND?
VAD VET DIN KATT?
LÄR DIG FÖRSTÅ OCH KOMMUNICERA 
MED DITT HUSDJUR
Sophie Collins

Mänskliga sinnen bleknar i jämförelse med hundars och 
katters. De hör ljud på längre avstånd och med fler 

frekvenser, deras nosar är känsligare, de har ett större perifert 
synfält och deras morrhår kan notera subtila skillnader i luft- 
trycket. Här utforskas ditt djurs fem sinnen. Boken presenterar 
praktiska test och aktiviteter som kommer hjälpa dig förstå, och 
förhöja, ditt djurs intelligens.  

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Kartonnage
Format: 135 x 193 mm
Omfång: 192 sidor
Utkommer: Maj, vecka 20

UPPTÄCK ORIGAMI!
20 ENKLA PROJEKT ATT VIKA
Ross Symons
Origamipapper ingår

I den här boken får du lära dig grunderna i origami och 
stegvis ta dig an svårare vikningar. Upptäck origami! inne-

håller 20 fantastiska projekt i form av djur. 20 origami- 
papper medföljer, och här finns tydliga steg-för-steg-in-
struktioner i form av bilder med tillhörande beskrivningar.

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Mjukband
Format: 203 x 203 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-379-3
Utkommer: September, vecka 39

ISBN: 978-91-7779-225-3

ISBN: 978-91-7779-226-0



BRODERIDRÖMMAR
Cristin Morgan

I den här vackra guiden presenteras grunder-
na i klassiskt broderi genom tjugo snygga, 

lekfulla och moderna handarbetsprojekt. 
Såväl nybörjare som den som är van att 
brodera kommer finna inspiration i Morgans 
färgglada och charmiga motiv. Varje projekt 
presenteras detaljerat i text, bilder och enkla 
steg-för-steg-instruktioner.

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Kartonnage
Format: 178 x 230 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-374-8
Utkommer: September, vecka 39

SMÅSTICKAT
45 UNIKA PROJEKT ATT STICKA 
TILL BARN 0–8 ÅR
Jorid Linvik

Med hjälp av den här boken kan man sticka 
personliga och matchande vantar, mössor 

och sockor till barn i åldrarna 0–8 år. Boken in-
nehåller 45 stickbeskrivningar med söta, inspir-
erande mönster i glada färger. Beskrivningarna 
är grundligt förklarade med tydliga diagram och 
informativa bilder. Plaggen är enkla att sticka, 
även för dem som bara har lite erfarenhet av 
mönsterstickning.

Jorid Linvik 
driver sajten joridweb.com och har tidigare utkommit 
med de populära Stora sockboken och Stora vantboken.

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Kartonnage
Format: 190 x 260 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7779-377-9
Utkommer: Oktober, vecka 42
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PINSAMMA PAPPOR
OCH SKÄMTEN DE ÄLSKAR ATT PLÅGA 
OSS MED (nyutgåva)

Gunnar Jägberg

P insamma pappor är en fantastisk sammanställ- 
ning av dåliga pappaskämt från hela Sverige. 

Nu utkommer denna humorklassiker i en efterläng-
tad och utökad nyutgåva.

Gunnar Jägberg 
har utkommit med flera uppskattade humor- och pre-
sentböcker, bland annat Dumt sagt av dokusåpakändisar 
och Handbok för pensionärer. Pinsamma pappor var hans 
succédebut.

Omslag: Lind & Co
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-398-4
Utkommer: Oktober, vecka 40 

SVENSKA DASSBOKEN
(nyutgåva)

Pajtor Task (Red.)

Svenska dassboken blandar våra värsta och bästa 
bedrifter med citat om fosterlandet, svenska 

snuskigheter, skandinaviska stolligheter och mycket, 
mycket mer.

Svenska dassboken utkommer här i efterlängtad 
nyutgåva med lite ny skit.

Innehåller bland annat:
• Svenska citat
• Svenska fakta
• Svenska kännetecken
• Svenska politiker
• Svenska snuskigheter
• Svenska sportfånar
• Svenska slut

Omslag: Pajtor Task (pseud.)
Band: Mjukband
Format: 150 x 150 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7779-399-1
Utkommer: Augusti, vecka 33
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SUDOKU
201 nya pussel 

Boken innehåller 201 
pussel, facit samt en 
inledande text med 
instruktioner och tips.

Omfång: 224 sidor
Omslag: 
ISBN: 978-91-7779-360-1
Utkommer: Maj

DEN TREDJE 
PASSAGERAREN
Tony Johansson 
”så rappt och tempofyllt 
att det förvånar mig att 
Den tredje passageraren 
är hans debut”
Expressen

Omfång: c302 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-350-2
Utkommer: Juni

LIKSPETT
Björn Hellberg 
”en klar och tydlig 
berättarröst som skänker 
karaktärerna mänsk-
lighet och empati.”
LitteraturMagazinet

Omfång: 303 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-348-9
Utkommer: Juni

DIT SOLEN ALDRIG 
NÅR
Marianne Cedervall
”En trivsam mysdeckare 
som med fördel läses i 
bersån.”
Femina

Omfång: 298 sidor
Omslag: Sofia Scheutz
ISBN: 978-91-7779-347-2
Utkommer: Juni

EN SJÄL SOM 
BLÖDER
Mikael Ressem 
”Det är spänning på hög 
nivå” 
Gefle Dagblad

Omfång: ca 350 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-349-6
Utkommer: Juni

SVENSKA RÅNARE
Anders Adali
Theodor Lindgren
”Aldrig tidigare har vi 
fått se verklighetens grova 
brottslighet i ett så av- 
skalat och tydligt ljus.”
Jens Lapidus

Omfång: 224 sidor
Omslag: Niklas Lindgren
ISBN: 978-91-7779-353-3
Utkommer: Juli

EVIG ELD
Jonas Moström 
”Moström har byggt 
upp ännu en spännande 
historia [...] i vanlig 
ordning med ett raffin-
erat slut. 
Örnsköldsviks Allehanda

Omfång: 356 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-354-0
Utkommer: Juli

TROGEN INTILL 
DÖDEN
Jonas Moström 
”slutet vänds i något helt 
oväntat och ovanligt [...]
Till på köpet med en cliff-
hanger som heter duga.”
Östersunds-Posten

Omfång: 410 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-346-5
Utkommer: Juni
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LIV ELLER DÖD
Michael Robotham 
”En prisvinnande deck-
are som gjord för härlig 
sträckläsning.”
Expressen Söndag

Omfång: 486 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-351-9
Utkommer: Juli

STRYPAREN
Jonas Moström 
”rappt och spännande 
[...]  Upplösningen blir 
ovanligt överraskande.”
Sundsvalls Tidning

Omfång: 304 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-357-1
Utkommer: Augusti

TRUMP
Karin Henriksson 
”ett lysande politiskt 
reportage av det slag som 
[...] är alltför sällsynt i 
Sverige.”
Borås Tidning

Omfång: ca 250 sidor
Omslag: Rasmus Kellerman
ISBN: 978-91-7779-359-5
Utkommer: Augusti

DROGER I TREDJE 
RIKET
Norman Ohler
”en omedelbar bästsäl-
jare […] har redan getts 
ut på 18 språk”
Expressen

Omfång: 256 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-352-6
Utkommer: Juli

ELEANOR OLIPHANT 
MÅR ALLDELES 
UTMÄRKT
Gail Honeyman

”Den mest rörande, roliga, 
gripande och intressanta 
berättelse jag har läst i år.”
Expressen Söndag

Omfång: 415 sidor
Omslag: Kerstin Hansson
ISBN: 978-91-7779-356-4
Utkommer: Augusti

SONETTER
William Shakespeare 
”praktfull utgåva […] 
En bättre introduktion 
till detta svårtydda verk 
går knappast att finna på 
svenska.”
Dagens Nyheter

Omfång: 327 sidor
Omslag: Katy Kimbell
ISBN: 978-91-7779-358-8
Utkommer: Augusti

SALLY OCH 
NAZISTLIGAN
Jan Bergman

”en spännande spionthriller”
Ölandsbladet

Omfång: 249 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-661-9
Utkommer: September

NÄSSELVREDE
Solveig Vidarsdotter 
”spännande, oförutsäg-
bart och med en bra bal-
ans mellan polisarbete 
och privatliv.”
Oskarshams-Tidningen

Omfång: 440 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-355-7
Utkommer: Augusti



TYSTA ROP
Angela Marsons 
”Effektivt berättat, psykol- 
ogiskt intressant och ett 
slut som överraskar på 
flera vis.”
Expressen Söndag

Omfång: 398 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-660-2
Utkommer: September

FLICKAN I 
GLASTORNET
Elizabeth Fremantle
”Överraskande aktuellt 
om religionsmotsättnin-
gar, men även om hur 
självdestruktiviteten blir 
den sista möjligheten till 
självbestämmande.”
Dagens Nyheter

Omfång: 528 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-664-0
Utkommer: November

BAKOM GALLRET
Maude Julien
Ursula Gauthier 

”Den här boken är den 
bästa jag läst i år! Berät-
tarkonsten är på topp”
mariettsfoto.blogspot.se

Omfång: 268 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-662-6
Utkommer: Oktober

BOTTENSKRAP
Jørn Lier Horst

”otroligt gediget […] 
bättre än Jo Nesbø”
Magnus Utvik, SVT, om 
Jakthundarna

Omfång: 352 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-663-3
Utkommer: Oktober

UTAN ATT SLÄPPA 
TAGET
Denise Rudberg
Hugo Rehnberg 

”definitivt ett hett jul- 
klappstips till de som 
gillar kärlekshistorier.”
mysterierna.blogspot.se

Omfång: 214 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-667-1
Utkommer: December

SE TILL MIG SOM 
LITEN ÄR
Dag Öhrlund 

”spring till din bokhandel 
och köp Se till mig som liten 
är av Dag Öhrlund, du 
kommer inte att ångra dig!”
Lysekilsposten

Omfång: 571 sidor
Omslag: Sofia Scheutz
ISBN: 978-91-7779-666-4
Utkommer: December

DÖDEN VID 
RAATEVÄGEN
Teemu Keskisarja
”Genom att han fokuserar 
på människor och talande 
detaljer har det blivit en 
mycket läsvärd skildring.” 
Östra Småland

Omfång: 319 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-665-7
Utkommer: November
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