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Tove Alsterdal är efter två och ett halvt år äntligen aktuell med den nya titlen 
Blindtunnel. Hennes tidigare böcker har klassificerats som thillers och deckare 
men den nya drar mer åt romanhållet. Här sker visserligen ett mord och det 
förekommer till och med polisarbete, men det som framförallt utmärker Alster-
dal är att hon inte slarvar med språk och gestaltning. Blindtunnel är en bok som 
lyckas med det där ovanliga att förmedla en stämning, vilket kännetecknar all 
god litteratur. 

Dag Öhrlund har till det yttre inte stora likheter med Nora Roberts (bild- 
googla!). Men han är lika produktiv, säljer massor av böcker, och precis som den 
amerikanska författarstjärnan har han nu tagit det ovanliga steget att helt byta 
genre. Det lilla hotellet på rue d’amour är en feelgoodroman som utspelar sig i 
Paris. Men överraskningarna upphör inte där. Hela boken utspelar sig i ett hotell- 
rum och berättas av fönstret, telefonen och nyckeln. Jag trodde förstås att han 
flippat helt men boken är inte bara originell, den är också bra. 

Mikael Fuchs har med Mord på öppen gata skrivit in sig i en klassisk noir- 
tradition. Boken utspelar sig i ett fiktivt Stockholm på 1940-talet. Språket är 
medvetet, skickligt och precist. Tidsfärgen är effektivt återskapad och känslan 
för detaljer stor. Allt detta är bra, men bäst av allt är att intrigen är så intelligent 
konstruerad. 

Det är alltid särskilt roligt att presentera debutanter och Eleonor Sager har 
med Älskar, älskar inte, skrivit en fartfylld feelgoodroman full av samtidskänsla 
och liv. Det är en historia om två systrar med helt olika förutsättningar för att 
leva och älska.  

Med sina rötter strax utanför småländska Vimmerby skriver Samuel Karlsson 
med en särskild känsla för landsbygd och natur. Morden på Mörkö utspelar sig på 
en fiktiv ö i Sankt Annas skärgård och är den första boken i en helt ny serie. Den 
som gillar riktigt högt tempo bör inte missa Kurragömma, M. J. Arlidges nya bok 
om kriminalkommissarien Helen Grace. Clare Mackintosh gjorde världssuccé 
med sin första bok Jag lät dig gå. Hon lyckades förena psykologisk trovärdighet 
med ett oväntat slut och hög spänning. Så även i den tredje boken Låt mig vara.  

Kent Bersico har levt ett liv som inte är som andras. I den andra delen av 
hans självbiografi Zigenarjäveln blir han kidnappad av Borlängeligan och tvingas 
gräva sin egen grav. I sista minuten blir han räddad men historien slutar inte där. 

 Om adhd har det skrivits många böcker men Mikael Ressems biografi, På 
högvarv, skiljer sig från alla. Det är en bok om att vara annorlunda, att tvingas gå 
sin egen väg, och att lyckas över all förväntan. En verkligt inspirerande bok. 

Att första och andra världskriget innebar slutet för de flesta monarkier i Europa 
är välkänt. Men vad hände med människorna? Vart tog alla avsatta och flyende 
kungar och prinsar vägen och hur gick det till när deras riken föll? Arne Norlin har 



skrivit en fascinerande bok som berättar den okända historien om Europas 
försvunna kungahus. En särskild läsbonus utgör hans personliga möten med 
några av ättlingarna till de avsatta kungarna. Om ett kungahus fall handlar 
förstås också I skuggan av giljotinen – Svenskarna i franska revolutionen. 

Margareta Beckman berättar både om kända och mindre kända svenska 
öden under denna dramatiska tid. Böcker om historia tar sig sällan upp på de 
internationella topplistorna, men Thomas Reinertsen Berg har med Kartor-
nas historia skrivit en bok som tagit världen med storm och som översatts till 
11 språk. Det är ett slags kartornas idéhistoria som inte bara ställer frågan vad 
en karta är utan också vad den säger om oss. 

Detta är bara några av vårens intressanta böcker från Lind & Co! 

Kristoffer Lind

Foto: Dag Öhrlund



BLINDTUNNEL
Tove Alsterdal

Daniel har förändrats sedan han 
förlorade jobbet. Desperat flyr han 

in i husannonser, allt längre bort. En dag 
hittar han en vingård i hjärtat av Europa 
som verkar nästan obegripligt billig. I 
Sonja väcks drömmen om ett annat liv. 
Hon går med på att sälja radhuset och 
lämna Sverige, i hopp om att de ska 
komma varandra nära igen. 

Vingården ligger bland böljande kullar 
och har stått övergiven i decennier. Vin-
fälten är övervuxna, huset förfallet. När 
Daniel ger sig på en igenmurad nedgång 
till källaren förvandlas livsprojektet till 
en mardröm, där sanningen ligger farligt 
nära döden.

Gradvis blir Sonja medveten om varför 
huset helt saknar speglar.

Tove Alsterdal 
har i många år hyllats som 
en av Sveriges främsta 
kriminalförfattare. Hennes 
böcker är prisbelönta i flera 
länder och ges sammanlagt ut 
på tjugo språk. Blindtunnel 
är hennes femte, fristående 
spänningsroman.

Författarfoto: Annika Marklund

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-737-1
Utkommer: Januari, vecka 2

”Tove Alsterdal tillhör lan-
dets absoluta elit inom gen-
ren kriminalromaner, kanske 
är hon den allra bästa”
Dast Magazine

”Hon är Sveriges 
John le Carré.”
Åsa Larsson



Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210
Omfång: 363 sidor
ISBN: 978-91-7779-740-1
Utkommer: Januari, vecka 2

Samuel Karlsson
(f. 1969) är författare och journalist 
och bor med sin familj i Älta sydost 
om Stockholm, men är uppvuxen 
utanför Vimmerby i Småland. 
Karlsson har varit chefredaktör för 
bland annat Vi Båtägare och har 
skrivit flera framgångsrika deckare 
om Louise Hård och hennes kolle-
gor på polisstationen i Hultsfred.

Författarfoto: Eva Lindblad

MORDEN PÅ MÖRKÖ
Samuel Karlsson

Jessica Jackson är polis i Västervik och får ärva ett gam-
malt nedlagt mejeri på Mörkö, där hon drömmer om 

att starta ett mikrobryggeri. Men när en död man flyter 
i land på ön grusas hennes planer. Hon dras snart in i 
den alltmer komplicerade polisutredningen. Och när ön 
blir isolerad efter en häftig storm står hon plötsligt helt 
ensam. Den idylliska fasaden briserar. Under ytan gror 
hat, svek och lögner. Öns invånare bär på en hemlighet 
värre än hotet från mördaren och om den avslöjas blir 
konsekvenserna förödande för alla inblandade. 

Med Morden på Mörkö bjuder författaren Samuel Karls-
son på ett drama i bästa country noir-stil. Det här är 
första delen i serien om polisinspektör Jessica Jackson.



MORD PÅ ÖPPEN GATA 
Mikael Fuchs 

Advokat Henrik Wagner blir skjuten på öppen 
gata av sin fru Cecilia. Hon påstår sig ha 

agerat i självförsvar då han under en längre tid ska 
ha misshandlat henne.

Kriminalarna Håkansson och Magnusson vid 
Stockholmspolisen anländer till mordplatsen och 
verkar ha livets enklaste utredning framför sig. 
Det hela kompliceras dock när det visar sig att 
offret redan vid skjutningen var död. Men vem är 
egentligen mördaren?

Mord på öppen gata är första delen i den nya krim-
inalserien Stockholm noir, en klassisk deckare som 
utspelas på 40-talet i ett fiktivt Stockholm.

Mikael Fuchs
bor i Stockholm. Han är författare, 
tecknare, jurist – förhoppningsvis i 
den ordningen – och har uppdrag 
som illustratör i böcker och tidning-
ar i flera länder. Tidigare har Mikael 
även arbetat som manusförfattare 
och var finalist i Hollywood Screen-
play Contest med två filmmanus 
samma år. 

Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor 
ISBN: 978-91-7779-733-3
Utkommer: Januari, vecka 4 



SNÖFALLET OCH ANDRA 
SPÄNNINGSBERÄTTELSER
Björn Hellberg

Snöfallet och andra spänningsberättelser inne-
håller tretton noveller – både nyskrivna och 

tidigare publicerade. I novellsamlingen serveras 
varierade teman som svek, svartsjuka, passion, 
hat, hämndlystnad, habegär, pur ondska och 
infernaliskt ränksmideri. De äldre novellerna är 
genomgående utökade och uppfräschade – i några 
fall dessutom radikalt förändrade.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor 
ISBN: 978-91-7779-739-5
Utkommer: Januari, vecka 3

Björn Hellberg 
debuterade som förfat-
tare 1969 med fackboken 
Tennisarenans giganter och 
har sedan dess utkommit 
med drygt 60 titlar – över 
hälften av dem i deckargen-
ren. Närmast föregående 
utgivning var emellertid den 
efterlängtade självbiografin 
En sorts memoar (Lind & Co, 
2018).

Författarfoto: Mats Andersson

”Han är en språklig 
ekvilibrist av stora 
mått.”

Lennart Ödeen, 
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.”

Magnus Carlsson, 
Nya Kristinehamns-
Posten



Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 299 sidor
ISBN: 978-91-7779-738-8
Utkommer: Januari, vecka 2

DET LILLA HOTELLET PÅ RUE D'AMOUR
Dag Öhrlund

Paris 1965: Rum nummer ett på lilla Hôtel d’Amour 
på rue d’Amour i det sjätte arrondissementet är 

större och finare än de andra, och det är rummet som 
berättar historien om de människor som kommer och 
går. Berättelsen handlar också om den unga städerskan 
Estelle som tvingats fly från sin onde far i en landsorts-
by, och om hennes längtan efter kärlek.

Det lilla hotellet på Rue d’Amour är en mysig feelgood 
fylld med härlig Parisnostalgi och ett och annat oväntat 
spänningsmoment.

Dag Öhrlund 
är tidigare mest känd för succé- 
böckerna om psykopaten 
Christopher Silfverbielke och har 
innan han blev författare arbetat 
som journalist och fotograf. 
Öhrlund har också skrivit en serie 
kriminalromaner om den buttre 
och tjurige kommissarien Ewert 
Truut, och en ny serie om den 
psykopatiska domaren Suzanne.

Författarfoto: Knut Koivisto



INTE HELT MISS LYCKAD
Veronica Linarfve

Nygift och befordrad till chefredaktör tänker Louise 
Locke att lyckan äntligen infunnit sig i hennes liv. 

Men säg den lycka som varar längre än fem minuter. 
När Johan får ett utlandskontrakt och kollegorna börjar 

smussla bakom hennes rygg står hon plötsligt inför helt 
nya utmaningar. Det här med att vara chef var inte riktigt 
lika lätt som hon trodde. 

Till råga på allt har hennes tio år yngre syster Kajsa, 
som håller på att utbilda sig till coach, bestämt sig för att 
flytta in i villan i Åkersberga. Louise blir hennes första och 
högst ofrivilliga klient.

Inte helt Miss Lyckad är andra delen om Louise Locke, en 
Bridget Jones i svensk tappning.

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm  
Omfång: ca 250 sidor  
ISBN: 978-91-7779-747-0
Utkommer: April, vecka 17

Veronica Linarfve 
debuterade 2018 med I huvudet på Miss 
Lyckad. Hon bor med man och två barn 
i Åkersberga och är utbildad beteende-
vetare och journalist. Veronica arbetade 
under flera år som chefredaktör på ett 
resemagasin, numera driver hon en 
kommunikationsbyrå. 

Författarfoto: Eva Lindblad 

”perfekt läsning 
för solstolen 
vid poolkanten.”
Eva Åström, 
Expressen Söndag 

ISBN: 978-91-7779-773-9 (Pocket)
ISBN: 978-91-7779-332-8 (Inbunden)

Läs också:



ÄLSKAR, ÄLSKAR INTE
Eleonor Sager  

Emilia är dryga trettio och redo att 
köpa villa, vovve och Volvo. Barn vill 

hon också ha. Gärna många. Helst nyss. 
Snart ställs hon inför ett omöjligt val. Ska 
hon våga låta hjärtat styra?

Lillasyster Madelen har allt hon vågat 
drömma om. Hon är nygift och har ett bra 
jobb. Allt är bäddat för nästa steg. Det är 
bara det att hennes biologiska klocka inte 
tickar, alls. När Madelen fattar ett drastiskt 
beslut hänger inte bara systrarnas relation 
på en skör tråd – hela Madelens stabila 
grund svajar, och hon inser att hon är på 
väg att förlora allt som är viktigt. 

Älskar, älskar inte är första delen i en serie 
där vi får följa systrarna Lind.

Eleonor Sager
arbetade som skrivande 
journalist men växlade 
efter det över till tv-bran-
schen och jobbar nu på 
ett produktionsbolag. 
Hon är 34 år och bor i 
Stockholm

Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Emma Graves
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: ca 250 sidor 
ISBN: 978-91-7779-732-6
Utkommer: Januari, vecka 2

DEBUTANT!



Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-731-9
Utkommer: Januari, vecka 2

FAMILJEN
Lotta Lundh

En ung kvinnas försvinnande väcker stor oro i det lilla 
samhället Sunne. Kriminalkommissarie Erik Ljung 

ansvarar för utredningen och upptäcker snart en koppling 
mellan den saknade kvinnan och den undre världen. 

När 15-åriga Saga inte kommer hem från den årliga 
dansen i folkparken blir föräldrarnas värsta mardröm 
verklighet. Ljung befarar nu att samma gärningsman ligger 
bakom de båda försvinnandena och att fler unga kvinnor är 
i fara.

Familjen är första delen i en serie där vi får följa kriminal- 
kommissarie Erik Ljung.

Lotta Lundh
jobbar som utredare på 
en statlig myndighet men 
drömmer om att skriva på 
heltid. Familjen är hennes 
andra bok. Lotta är 45 år och 
bor i Sunne.

Författarfoto: Eva Lindblad



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

KURRAGÖMMA
M.J. Arlidge

Fängelse är ingen plats för en polis och minst av allt för 
Helen Grace. Helen var en av landets främsta utredare 

men nu sitter hon själv bakom galler tillsammans med en 
av de mördare hon tidigare fått fast.

Hon är anklagad för mord och plågsamt medveten om 
att hon måste hålla sig vid liv till sin rättegång och där på 
något sätt bevisa sin oskuld. Men när en lemlästad kropp 
påträffas i cellen bredvid inser hon att hennes dagar an-
tagligen är räknade. En mördare går lös och Helen måste 
hitta den skyldige innan hon själv blir nästa offer.

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-742-5
Utkommer: April, vecka 14

Sjätte fristående 
boken i serien om 

kriminalkommissarie 
Helen Grace

Sagt om tidigare titlar 
i serien:

”Arlidge är så bra på att trissa 
upp spänningen”

Lotta Olsson, Dagens Nyheter

”Det är nagelbitande spän-
nande rätt igenom. Arlidge 
vet hur man bygger upp en 
historia dramaturgiskt så 
man inte kan släppa den.”

Björn G Stenberg, 
Upsala Nya Tidning



LÅT MIG VARA
Clare Mackintosh

Den nyblivna mamman Anna saknar sina föräldrar, 
särskilt sin mamma, mer än någonsin. Båda An-

nas föräldrar har begått självmord och hon börjar leta 
efter information om de två dödsfallen för att förstå 
varför. Men ju mer hon gräver i det hela, desto mer 
tveksam blir hon till det hon hittar. Begick föräldrarna 
verkligen självmord?

När Anna på allvar lyfter på locket till det förgångna 
utsätter hon sig själv och sin familj för en fara hon 
aldrig någonsin kunnat föreställa sig.

Översättning: Hanna Svensson
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7779-735-7
Utkommer: Mars, vecka 13

Clare Mackintosh
arbetade i drygt tio år som polis. 
Numera är hon författare på 
heltid. Låt mig vara är hennes 
tredje och senaste psykologiska 
thriller. Debuten Jag lät dig gå 
blev en enorm försäljningssuccé 
och uppföljaren Jag ser dig top-
pade Sunday Times bästsäljarlista. 
Mackintosh är en mästare på 
krypande psykologisk spänning 
och överraskande vändningar.

Läs också:

ISBN 978-91-7779-139-3

ISBN 978-91-7461-630-9



KÄRA PAPPA
Giselle Green

Nate, Adam och Jenna letar alla efter trygghet och 
kärlek. Men kan man ”hitta rätt”när det man har 

gemensamt bygger på en lögn?
Tre människoöden flätas samman i en ömsom 

bräcklig, ömsom stark väv. En krigskorrespondent som 
lider av posttraumatisk stress, en skolpojke som ingen 
kan ta hand om och en lärare som fått hjärtat krossat 
en gång för mycket. Kära pappa bjuder läsaren på 
romantik, vänskap och hjärtesorg, men handlar också 
om mobbning och psykisk ohälsa. 

Översättning: Mia Gahne
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7779-734-0
Utkommer: Januari, vecka 4

Giselle Green 
(f. 1960) är gift, har sex 
söner och bor i Kent i 
England. Green har hittills 
skrivit sex romaner. Kära 
pappa är den senaste, och 
den första som översätts till 
svenska.

Romantisk 
berättelse à la 

Sömnlös i Seattle 
om att hitta 

kärleken oavsett 
vem man är.



EN TRÖTT MAMMAS DAGBOK
Gill Sims

Det är dags för skolstart och mamma Ellen har 
bestämt sig: Nu ska det ske! Nyttiga matsäckar, 

perfekta flätor, flödesscheman över barnens fritids- 
aktiviteter. Med en ängels tålamod ska hon fixa allt – 
och hon ska definitivt inte svära. Då måste väl ändå 
utnämningen till Årets mamma vara inom räckhåll?

Ja, alltså, möjligen bortsett från några små detaljer. 
För Ellen kan varken laga mat eller fläta hår, och helst 
vill hon ju bara ligga i soffan, dricka vin och muttra 
svordomar.

Översättning: Emö Malmberg
Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-736-4
Utkommer: April, vecka 17

Gill Sims
har en otroligt populär föräldra- 
blogg och Facebooksida vid 
namn ”Peter and Jane”. En trött 
mammas dagbok är hennes debut 
som skönlitterär författare.

Författarfoto: Martin Hunter



DOMAREN
Dag Öhrlund

Suzanne Eriks är respekterad 
domare i tingsrätten. Och 

psykopat. Hennes vän Jessica är 
präst, en trasig själ som dämpar 
sin ångest med alkohol. När 
mannen som en gång utnyttjade 
henne utnämns till professor, 
bestämmer sig Jessica för att 
hämnas. Det blir början på ett 
skrämmande samarbete vännerna 
emellan.

SKÄRGÅRDSMORDEN
Lars Bill Lundholm  

Fjortonåriga Josefines röda cykel 
hittas i ett kärr nära fågelskådar-
huset vid naturskyddsområdet på 
Saxarön. Men flickan är borta. 
Snart därefter upptäcks att en 
kvinna försvunnit spårlöst från det 
gamla skärgårdshotellet på samma 
ö. Kommissarie Jack Larsson, upp- 
vuxen på ön, tar sig motvilligt an 
uppdraget som utredningsledare. 

MONSTER
Jørgen Jæger  

Anne lever under skyddad 
identitet. Hon är lycklig 

med sin nya kärlek och dessutom 
höggravid, men har svårt att släppa 
rädslan för sin våldsamma exman. 

En rad händelser gör att Anne 
är säker på att exmaken har hittat 
dem, men polisen Ole Vik och hans 
kollega Cecilie Hopen upptäcker 
snart att historien är betydligt mer 
komplex än så.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor 
ISBN: 978-91-7779-757-9
Utkommer: Januari, vecka 2

Omslag: Emma Graves
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 428 sidor 
ISBN: 978-91-7779-756-2
Utkommer: Januari, vecka 2

Omslag: Nils Olsson
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor 
ISBN: 978-91-7779-758-6
Utkommer: Januari, vecka 2

”Skicklig intrig.”  
Lotta Olsson, DN

”Jørgen Jæger skriver 
spännande och verkar 
vara insatt i norskt 
polisarbete.”
Bror Andersson, Dast Magazine

FAVORITER 
I NYTT 

FORMAT!



Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor 
ISBN: 978-91-7779-757-9
Utkommer: Januari, vecka 2

Omslag: Emma Graves
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 428 sidor 
ISBN: 978-91-7779-756-2
Utkommer: Januari, vecka 2

Omslag: Nils Olsson
Band: Mjukband med flikar
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor 
ISBN: 978-91-7779-758-6
Utkommer: Januari, vecka 2

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

Författarfoto: Eva Lindblad

ZIGENARJÄVELN
DEL 2: 1986−2018
Kent Bersico
Thomas Sjöberg
Oliver Dixon

Efter en svår brännskada vaknar Kent Bersico från två 
månader i koma. Läkarna befarar livslång sjuk-

skrivning, men Kent är fast besluten om att starta en egen 
bilverkstad. Han lyckas dra igång verksamheten, men en 
dag misshandlas han svårt av den ökända Borlängeligan. 
Under de kommande åren blir Kent kidnappad och 
dödshotad och får skydd av Säpo. Men läget förvärras 
snart ytterligare ...

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-671-8
Utkommer: April, vecka 14

ISBN: 978-91-7779-072-3

Läs också:



PÅ HÖGVARV
ATT LEVA MED ADHD
Mikael Ressem

P å högvarv är en inifrånberättelse som få 
andra kunnat skriva. Den handlar om kaos, 

utanförskap, kärlek och en växande insikt om att 
något är annorlunda. Men den handlar också om 
en kamp för att få veta vem man är, om en ofta 
oförstående sjukvård och om att få en diagnos i 
vuxen ålder. 

Det är en bok för dig som funderar på om du, 
eller någon i din omgivning har adhd eller add. 
Men framför allt är det en bok för dig som har 
levt och lever med adhd.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7779-741-8
Utkommer: Januari, vecka 4

Mikael Ressem  
(f. 1979) började i tjugoårsåldern arbeta som 
ambulanssjukvårdare. Sedan utbildade han sig 
till sjuksköterska och har även arbetat ett antal 
år som chef inom ambulansverksamheten. 

MED LIVET SOM INSATS
NÄR SPELANDET BLIR EN DROG
Carl Déman 
Helén Bjurberg

År 2015 slog Carl Déman igenom över en 
natt med sin imitation av Johan Falk. Nu-

mera är han en populär profil på sociala medier. 
Men bakom framgångarna finns ett mörker. 
Under flera år led han av ett svårt spelberoende. 
Här berättar Carl ärligt och öppenhjärtigt om 
hur spelandet gick från ett oskyldigt nöje till 
ett allvarligt missbruk. Till slut satsade han inte 
bara pengar, utan också relationer, hälsa och 
jobb.

Omslag: Niklas LIndblad
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-775-3
Utkommer: Mars, vecka 13



JAG VAR INGMAR BERGMANS HUSHÅLLERSKA
Anita Haglöf 
Håkan Lahger

Ingmar Bergman och Anita Haglöf möttes första gången i 
Dramatens reception och inledde en arbetsrelation präglad 

av destruktivitet. 
Ingmar Bergmans hem var i långa stunder ett inferno med 

obegripliga regler och ritualer, vare sig det gällde matlagning 
eller bäddning. Hans ensamhet och förtvivlan var gränslös. 
Smärtan var avgrundsdjup. I de stunderna var Bergman en 
obegriplig och obehaglig gåta för dem som kom i hans närhet.

Anita Haglöfs bok om sina åtta år som hushållerska hos 
Ingmar Bergman ger en unik inblick i hur regissörens värld 
såg ut när scenljuset släckts och kameror och mikrofoner 
stängts av.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 185 sidor
ISBN: 978-91-7779-704-3
Utkommer: November 2018, vecka 44

Anita Haglöf
(f. 1938) arbetade på Dramaten i två 
decennier innan hon blev anställd av 
Ingmar Bergman. Därefter jobbade 
hon hos Erland Josephson.

Håkan Lahger
(f. 1950) är journalist och författare, 
och har även varit verksam på SVT. 
Några av hans tidigare böcker är 
Helikopterpiloten – Berättelsen om ett 
rån och Dylan – En kärlekshistoria 
(Norstedts, 2013, 2014).



MAMMAS SVEK
DEN SANNA HISTORIEN OM ETT  
FRUKTANSVÄRT BROTT
Anne-Britt Harsem

Den 11 januari 2011 påbörjades rättegången 
om ett av de värsta övergreppsmålen i Norges 

moderna historia, det så kallade Alvdals- 
fallet. Ett sambopar, deras grannar och en pension-
erad lärare åtalades för att ha förgripit sig på fyra 
barn. En mor och hennes dåvarande man dömdes 
för de grövsta övergreppen.

Mammas svek  är berättelsen om vad som hände – 
berättad av den ena kvinnans äldsta dotter, ett av 
pedofilringens offer.

Översättning: Erik Nisser
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag  
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-746-3
Utkommer: Mars, vecka 12

ÖVERLEVAREN 
EN SANN HISTORIA OM EN 
OSANNOLIK KVINNA
Sarah Krasnostein

Sandra Pankhurst har levt ett innehållsrikt 
liv. Innan hon startade sin socialsanerings- 

firma var hon bland annat make och far, trans-
vestit, sexarbetare och lyxhustru. Nu arbetar 
hon på sitt eget vis med att hjälpa utsatta 
människor. 

Överlevaren är en extraordinär berättelse 
om en mycket ovanlig kvinna. Vi får följa 
hur Sandra Pankhurst städar upp och skapar 
ordning efter både levande och döda.

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7779-743-2
Utkommer: Februari, vecka 6 

”Krasnosteins lekfulla 
men innerliga debut 

är en av de mest 
spännande biografier 

du kommer att läsa på 
mycket länge.”
The Guardian

OMSLAG 
EJ 

FASTSTÄLLT



Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-149-2
Utkommer: Mars, vecka 11

Margareta Beckman
är expert på fransk historia. Hon är 
verksam som styrelseledamot för Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek och som 
ledamot av den svenska avdelningen av 
Commission Internationale d’Histoire 
Militaire. Hon har utkommit med en 
rad böcker, senast När Sveriges general- 
konsul räddade Paris – En biografi över 
Raoul Nordling (2017).

Författarfoto: Lasse Sjögren

I SKUGGAN AV GILJOTINEN
SVENSKARNA I FRANSKA 
REVOLUTIONEN
Margareta Beckman 

I skuggan av giljotinen levandegör den franska 
revolutionen och skildrar de många svenskar 

som befinner sig mitt i händelsernas centrum. 
Vi får följa med när kungaparet flyr från Paris 
med hjälp av Axel von Fersen, och ta del av 
Gustav III:s planer på att invadera Frankrike. 
Samtidigt påbörjar Jean Baptiste Bernadotte en 
resa som ska föra honom ända till den svenska 
tronen. 



Omslag: Anders Timrén 
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 300 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-148-5
Utkommer: April, vecka 14

EUROPAS FÖRSVUNNA KUNGAHUS
Arne Norlin

En gång hade nästan alla länder i Europa en 
kung, kejsare eller tsar. Men för hundra år 

sedan blev de allt färre, i följderna av krig, uppror 
och revolutioner. Hur gick det till när kungar-
na förlorade sina kronor och vad hände sedan? 
Europas försvunna kungahus är en underhållande 
resa genom vår moderna historia. Här ryms fakta, 
så väl som mindre kända episoder ur regenternas 
spektakulära liv.

Arne Norlin 
(f. 1947) är journalist och författare. 
Han har ett förflutet som reporter 
på Aftonbladet och är kanske mest 
känd för sina uppskattade barn- och 
ungdomsböcker. Men han har också 
utkommit med rosade fackböcker 
för vuxna, bland andra Familjen 
Bernadotte – Makten, myterna, 
människorna (2015).

  
”nu finns det en förträfflig bok om 
släkten Bernadotte, som suttit på 
Sveriges tron i 200 år. […] Boken 
slukas snabbt för det visar sig att 
många av personerna är intressan-
tare än de framstod som i skolan.”

Nerikes Allehanda om 
Familjen Bernadotte



Översättning: Peter Landelius
Omslag: Niklas Lindblad 
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 120 x 190 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7779-258-1
Utkommer: Januari, vecka 2 

WINSTON CHURCHILL
BIOGRAFI ÖVER EN GOURMAND
Catherine Heyrendt-Sherman

Matbordet spelade en avgörande roll både i 
Churchills politiska och personliga liv. Visste 

du att Winston packade rysk kaviar i sina picknick-
korgar, samtidigt som han villigt erkände att han själv 
inte ens kunde koka ägg? Denna biografi är ett ovan-
ligt läckert porträtt av britternas hjälte, bräddfylld 
med anekdoter som får det att vattnas i munnen.

Catherine Heyrendt-Sherman 
undervisar i brittisk historia vid Reims universitet, utöver 
de föreläsningar hon håller vid Sciences Po i Paris. Trots 
att hon är född i Frankrike tas hon ofta för en riktig britt.

VIKINGARNAS LIV I 200 FÖREMÅL
Steve Ashby 
Alison Leonard

I denna vackert illustrerade bok visas 200 nog-
grant utvalda föremål från museer världen över. 

Här ryms ikoniska artefakter som det berömda 
norska Osebergsskeppet och den unika gotländska 
Spillningsskatten. Lika viktiga är mer okända 
vardagsföremål som skedar, stickade sockor och 
brödbitar. Sammantaget ger boken en fasciner-
ande inblick i livet under vikingatiden.

Steve Ashby
är medeltidsarkeolog och 
undervisar vid University 
of York. Hans specialitet är 
relationerna mellan brittis-
ka regioner och Skandina-
vien, före, under och efter 
vikingatiden.

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Kartonnage
Format: 146 x 188 mm
Omfång: 288 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-707-4
Utkommer: Mars, vecka 11

Alison Leonard
är specialist på vikinga- 
tidens arkeologi. Hon 
undervisar vid universite-
tet i Cambridge.



Jim Cobb 
har skrivit en rad böcker om 
prepping. Han är redaktör på 
survivalweekly.com, verksam 
som frilansskribent och 
driver en konsultfirma. Han 
bor i en befäst bunker i övre 
Mellanvästern i USA.

”Bland preppare finns det 
många som bara snackar. 
Jim Cobb är en av få som går 
från ord till handling.”

Creek Stewart, överlevnads-
expert och författare

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 224 sidor
ISBN: 978-91-7779-729-6
Utkommer: Februari,  vecka 6

PREPPARENS GUIDE
ÖVERLEV PÅ LÅNG SIKT
Jim Cobb

Beredskap för tillfälliga nödlägen kommer inte 
att hålla dig vid liv under en djup kris. Andra 

prepperböcker fokuserar oftast på att hålla ut i 
några få dagar. Prepparens guide är däremot en 
heltäckande vägledning till överlevnad med egna 
resurser, även lång tid efter det att en katastrof 
inträffat. Boken är en bibel för den som vill hålla 
sig vid liv när det som inte får hända inträffar.



Översättning: Jan Wibom
Omslag: Concorde design/Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 170 x 240 mm
Omfång: ca 350 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad 
ISBN: 978-91-7779-705-0 
Utkommer: Januari, vecka 2

KARTORNAS HISTORIA
Thomas Reinertsen Berg

Hur har människor föreställt sig världen genom histo-
rien? Thomas Reinertsen Berg tar oss på en resa från 

stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till Google 
Earth i en underhållande och rikt illustrerad berättelse om 
vetenskap och världsbilder, konst och teknologi, makt och 
ambitioner, praktiska behov och drömmar om det främ-
mande. Utvecklingen i Norden löper som en röd tråd genom 
boken.

Kartornas historia vann norska Bragepriset 2017 och kommer 
att ges ut på 11 språk.

Thomas Reinertsen Berg 
(f. 1971) är journalist och 
författare. Han har tidigare 
skrivit för Morgenbladet, 
Klassekampen och Dagsavisen. 
I många år har Berg varit mer 
än genomsnittligt intresserad 
av kartor, och bestämde sig för 
att skriva den bok om kart- 
historia han själv ville läsa.

Förfttarfoto: Fredrik Arff



Omslag: Niklas Lindblad
Foto: Sevda Svensson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 160 x 210 mm
Omfång: ca 420 sidor
ISBN: 978-91-7779-745-6
Utkommer: April, vecka 17

505 SVENSKA PLATSER DU 
MÅSTE SE INNAN DU DÖR
Leif Eriksson
Martin Svensson

505 svenska platser du måste se innan du 
dör är en nyutgåva av den framgångsrika 

501 svenska platser du måste se innan du 
dör. Den här gången med många fler bilder 
och kartor samt register. I den här boken får 
du tips på allt du verkligen inte bör missa 
om du vill kalla dig svensk eller är här som 
turist. Det kanske känns som en övermäktig 
uppgift att pricka av samtliga platser, men 
använd då boken till att få inspiration och 
tips inför nästa resa i vårt avlånga land.

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.

”Författarna  pre-
senterar  mängder 
av guldkorn som 

man inte ens  
visste fanns”

Norrtelje Tidning

FANTASTISKA KARTOR
EN EXPOSÉ ÖVER HISTORIENS 
MÄSTERVERK 
Jerry Brotton

Nu återutges den praktfulla volymen 
Fantastiska kartor – En exposé över hist-

oriens mästerverk i ett mindre, mer behändigt 
format. Här får vi ta del av fler än 60 av 
världens mest kända kartor, från de medelti-
da Mappa Mundi till den första vägatlasen, 
vidare till dagens satellitteknik och Google 
Earth. Boken är vackert illustrerad och i 
den får vi följa hur kartor har påverkat och 
återgivit vår värld genom historiens gång. Vi 
får se vår mänskliga och kulturella utveckling 
genom kartornas värld. 

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Gyllene Snittet   
Band: Kartonnage
Format: 213 x 255 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-7779-748-7
Utkommer: Januari, vecka 2



HUNDEN
HISTORIA, BIOLOGI OCH BETEENDE
Ádám Miklósi (red.)

Hunden är en grundlig studie över detta 
populära djur vars historia är tätt sam-

manlänkad med människans. I boken nagelfars 
hundens ursprung, utveckling och biologi. 
Här undersöks hundars kognitiva förmåga, hur 
hundar kommunicerar, samt hur deras syn och 
hörsel fungerar. Stort fokus ligger också på hun-
dars sociala förmåga och beteende, framförallt i 
samspel med människan. Hundar har spelat och 
spelar en stor roll i människors liv, inte bara som 
husdjur och sällskap utan också som beskyddare 
och medhjälpare på olika sätt. Här beskrivs 
exempelvis hunden som jägare, vallhund och 
ledsagare.

Boken innehåller även en katalog över 32 
populära hundraser, illustrerad med vackra 
bilder. 

100 SÄTT ATT VARA SOM DIN KATT
Celia Haddon

Alla katter har en inneboende värdighet som 
sällan eller aldrig sviker dem. Din katt är 

nöjd, målmedveten och lever alltid i nuet. Ingen 
katt är, har varit eller kommer någonsin att bli 
arbetsnarkoman. Katter oroar sig inte för vad andra 
tycker om dem. De går obesvärat sin egen väg. Katter 
söker ingen annans godkännande. Låt därför katten 
bli din guru i jakten på en högre lycka. 

100 sätt att vara som din katt är den perfekta 
boken till alla kattälskare – liksom till alla som letar 
efter en enklare och lite mer avslappnad inställning 
till livet.

Översättning: Emeli André
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 110 x 185 mm
Omfång: ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7779-744-9
Utkommer: Januari, vecka 4

Översättning: John-Henri Holmberg
Omslag: Gunnar Palmgren
Band: Inbunden
Format: 195 x 233 mm
Omfång: 224 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-719-7
Utkommer: Februari, vecka 7



HOT SHOTS 
NY, UPPDATERAD UTGÅVA
Kevin Meredith
Peter Travers

Nu kommer en ny och uppdaterad 
utgåva av den populära Hot Shots – 

enkla tips för bättre bilder.
Här beskrivs hur man med små medel 

och utan avancerad utrustning kan ta 
både ovanliga och anslående foton. Över 
80 olika exempel visar hur du får bäst 
resultat beroende på vilket motiv du 
har och vilken effekt du vill åt, vare sig 
det rör sig om en mobilkamera eller en 
systemkamera.

Omslag:  Eva Andreasson 
Band: Kartonnage
Format: 127 x 178 mm
Omfång: 220 sidor
ISBN: 978-91-7779-714-2
Utkommer: Mars, vecka 10

Omslag: Lind & Co  
Band: Kartonnage
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7779-752-4
Utkommer: Mars, vecka 12

PROMENERA MERA
LITEN KLOKBOK FÖR GUBBAR  
SOM VILL MÅ BÄTTRE
Jörgen Widsell (red.)

Promenera mera – Liten klokbok för gubbar som 
vill må bättre innehåller tänkvärda, lärorika 

och underhållande texter om nyttan och nöjet i 
att promenera. Boken innehåller allt från tankar 
kring hur promenader får dig att må bättre till hur 
du lär dig promenera med hjälp av Google, hittar 
bra caféer och hur du kommer igång. Texterna är 
skrivna av ett troget promenadgäng som ses varje 
måndag, oavsett väder. 



POCKET   

KEJSAREN
Dan Buthler
Dag Öhrlund

”Psykopaten Christopher 
Silfverbielke är tillbaka, 
kanske för sista gången. Nu 
går han över gränser som 
får den mest kallhamrade 
läsaren att rygga tillbaka.”
Magasinet Paragraf 

Omfång: 364 sidor
Omslag: Nils Olsson
ISBN: 978-91-7779-767-8
Utkommer: Januari

DE KALLAR MIG 
SOLVALLA- 
MÖRDAREN
Janne Raninen 

”Läs den!"  
Kajsa Ekis Ekman, Metro 

Omfång: Ca 300 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-770-8
Utkommer: Februari

HIMLEN ÄR ALLTID 
HÖGRE
Jonas Moström 

”En riktig bladvändare”
Skaraborgs Allehanda

”Jonas Moström är skicklig 
på att konstruera intriger”
Dast Magazine

Omfång: 298 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-760-9
Utkommer: Januari 

FLICKAN MED SJU 
NAMN
Min flykt från Nordkorea
Hyeonseo Lee

”[Boken] har blivit en inter-
nationell bestseller och det är 
lätt att förstå varför.”
Arbetarbladet

Omfång: 359 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-771-5
Utkommer: Januari

DÖDENS PENDEL
Jonas Moström 

”Historien är tät, språket 
rappt och det går knappt att 
lägga ifrån sig boken”
Östersunds-Posten

Omfång: 330 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-761-6
Utkommer: Februari

PASSAGERAREN
Lisa Lutz

”Upplösningen kommer som 
en fullständig överraskning. 
En rappt skriven blad-
vändare.”
Ölandsbladet

Omfång: 334 sidor
ISBN: 978-91-7779-769-2
Utkommer: Mars

KVINNAN I HYTT 10
Ruth Ware 

”en välskriven bok med 
snygg intrig och finfin 
översättning som är svår att 
lägga ifrån sig”
Sandra Sandström, 
LitteraturMagazinet

Omfång: 345 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-768-5
Utkommer: Mars

INNAN VI VISSTE 
ALLT OM VARANDRA
Anne-Lie Högberg
 
”Det känns oförställt och 
autentiskt. Livet skildras som 
det är med medgångar och 
motgångar”
Boktokig.blogspot.com

Omfång: 271 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-759-3
Utkommer: Februari



POCKET   

HJÄRTATS MÖRKER 
Jonas Moström

”Rejält spännande och 
tänkvärd. Det här är Jonas 
Moströms bästa deckare”
Skånska Dagbladet

Omfång: 368 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-762-3
Utkommer: Mars

STORSJÖODJURET
Jonas Moström 

”Klaustrofobisk stämning 
och högt uppdrivet tempo. 
Högsta klass!”
Mons Kallentoft

Omfång: 329 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7779-763-0
Utkommer: April

SAKNAD, FÖRMODAD 
DÖD
Susie Steiner
 
”Språket är träffsäkert, intrigen 
fascinerande och pulshöjande 
och slutet kommer som en total 
överraskning.”
Ingalill Mosander, Aftonbladet

Omfång: 384 sidor
Omslag: Lind & Co
ISBN: 978-91-7779-766-1
Utkommer: April 

SALLY OCH 
TERRORBOMBAREN
Jan Bergman

”Bergman har skrivit en 
spännande thriller”
Dast Magazine

Omfång: 245 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-765-4
Utkommer: April

NU I RO SLUMRA IN
M.J. Alridge

”Bra om utanförskap, och 
med ett överraskande slut: det 
måste verkligen komma en 
sjätte del.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Omfång: 352 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-764-7
Utkommer: Maj

I HUVUDET PÅ MISS 
LYCKAD
Veronica Linarfve 

”En riktigt trevlig sommarbok”
Bokparet.blogspot.com

”lättsam och humoristisk 
verklighetsflykt” 
Boktokig.blogspot.com

Omfång: 256 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-773-9
Utkommer: Maj

DU ÄR INTE ENSAM
Joakim Lundell 

”ett uppvaknande för 
läsaren om hur begrän-
sande det är att leva med 
diagnoser”

Elina Pahnke, Nordvästra 
Skånes Tidningar

Omfång: 192 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-772-2
Utkommer: Maj
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