SOMMAR OCH HÖST 2019

Lyssna på Förlagspodden
där Lasse Winkler och Kristoffer Lind tar er med
bakom kulisserna i böckernas värld.

”Det mest initierade samtalet
om litteratur som
görs i Sverige i dag.
Med lika delar skvaller om vad som händer
på förlagen, trendspaningar, en ständig
bevakning av digitaliseringen och en säker
blick på utlandet blir det aldrig tråkigt.”
Johannes Klenell i Arbetet om Förlagspodden

Nytt avsnitt varannan måndag överallt där poddar finns!

SOMMAR 2019

L I N D &C O
Dag Öhrlund
är tidigare mest känd för
succéböckerna om psykopaten Christopher Silfverbielke.
Han har, innan han blev författare, arbetat som journalist
och fotograf.

”Jag ser med spänning
fram emot nästa bok om
kommissarie Ewert Oswald
Truut och hans kollegor!
Rekommenderas varmt!
[…] En av 2016 års bästa
deckare”

Författarfoto: Josephine Öhrlund/
Alexis design

Lysekils-Posten om
Där inga ögon ser

Den buttre och tjurige men
innerst inne kärleksfulle
kommissarien Ewert Truut
har på kort tid blivit läsarnas
favorit. Ingen lämnas kvar är
den fjärde boken på
Lind & Co i serien om Truut
och hans medarbetare
Carolina Herrera
och Måns Schmidt.

INGEN LÄMNAS KVAR
Dag Öhrlund

T
Omslag: Sofia Scheutz
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 512 sidor
ISBN: 978-91-7861-436-3
Utkommer: Maj, vecka 21
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re kvinnor utan synlig koppling till varandra
hittas mördade med olika metoder. Kan det
trots allt röra sig om samma gärningsman? Kommissarie Ewert Truut får alla fallen på sitt bord och
försöker hitta ett mönster. Av en tillfällighet står
sanningen plötsligt klar för honom – han jagar en
mycket ovanlig mördare som måste stoppas innan
ännu ett offer faller.
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Marianne Cedervall
är född 1949 på Gotland, och bor idag
där halvårsvis. 2009 debuterade hon
med Svinhugg, den första romanen
i serien om väninnorna Mirjam och
Hervor. Böckerna blev snabbt oerhört
populära och i år kommer äntligen
den efterlängtade sjätte boken i serien:
Sorgeängel.
Författarfoto: Eva Lindblad

SORGEÄNGEL
Marianne Cedervall

M

irjam och Hervor anländer
med båt till en liten strand
vid Torneälven. Här, i ett hus i
skogen några mil från Hervors
hemby Kuivalihavaara, ska de
ta det lugnt, plocka bär, ”landa”
och samla kraft. Men allt går
inte bara sin gilla gång i skogen
utanför Kuivalihavaara. I en
isolerad stuga möts de av oerhört
tragiska livsöden. Dessutom härjas
området av bränder, som försvåras
av kraftiga vindar. Det räcker med
en enda förflugen liten gnista så
kan katastrofen vara ett faktum.
Och frågan är om alla bränder
verkligen är olyckshändelser.
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Band: Inbunden
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L I N D &C O

Björn Hellberg
är en av Sveriges mest produktiva författare som skrivit över 60 böcker, varav
cirka hälften i deckargenren. Han är
dessutom en av världens främsta tennisexperter, en välkänd radio- och tv-profil
och fyrfaldig På spåret-vinnare.
Författarfoto: Mats Andersson

Läs mer om Björns liv i:

GRÅT I MÖRKER
Sten Walls första fall
Björn Hellberg

V

ad händer med en person som sedan
barnsben förödmjukats och mobbats
av en rå och oförstående omgivning? Hur
mycket kan en människa stillatigande
utstå? Hur långt kan man driva en individ
utan att vederbörande slår tillbaka? I
Staden – en fiktiv ort i svensk kustmiljö –
hålls invånarna i skräck av en mördare som
styrs av ett omättligt revanschbegär och
som har fantasi nog att locka sina offer in i
fällan på ett extra försåtligt sätt.
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Anders Gustafson och Johan Kant
debuterade 2015 med Singöspionen som följdes
av Mordbrännaren (2016), Sändebudet (2017)
och kortromanen Änglabarnet (2018).
Till vardags arbetar Anders Gustafson som
bokförläggare och Johan Kant är rektor.
Författarfoto: Eva Lindblad

BLODSPENGAR
Anders Gustafson
Johan Kant

P
Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-437-0
Utkommer: Juli, vecka 27

å Fogdö Lax i norra Roslagen görs en makaber
upptäckt i en av fiskodlingens bassänger: en
människofot. Efter dykningar hittas flera kroppsdelar. Men inget huvud. Kriminalinspektör Solbritt
Andersson återhämtar sig efter en svår arbetsskada
och tänker mycket på sitt första ärende: utredningen
av ett vansinnigt knivattentat på läkarhuset i Stockholmsförorten Fruängen. Snart dras hon också in i det
obehagliga fallet med den styckade kroppen.
77

L I N D &C O

Kristin Emilsson
debuterade 2014 med feelgoodromanen Äta kakan och ha den kvar
om paret Amanda och Erik. Året
därpå kom uppföljaren Den som
väntar i samma serie och senare även
Allt du önskar, den tredje boken i
serien. Kristin har även skrivit den
helt fristående feelgood-romanen In i
minsta detalj.
Författarfoto: Eva Lindblad

FRÖKEN LILJEKONVALJ
Kristin Emilsson

L

iv Sandell har skapat en framgångsrik karriär i sociala medier. Via sin populära livsstilsblogg släpper hon
varje dag in tiotusentals följare i sitt liv. Efter skilsmässan bestämmer hon sig för att byta livet i Stockholms
innerstad mot en lugnare tillvaro, på platsen där hon
själv växt upp. Men är området verkligen så idylliskt
som Liv minns? Och vad hände egentligen den där
sommarkvällen för snart tjugo år sedan när grannflickan
hittades död? Liv inser att hon är mer insyltad i den
gamla gåtan än hon kunnat ana och att det finns någon
därute som inte har glömt det.
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L I N D &C O

Camilla Dahlson
har tidigare arbetat som journalist
på både dags- och fackpress och
är utbildad civilekonom. Hon har
sedan 2013 utkommit med ett flertal
barn- och ungdomsböcker och även
en lättläst bok för vuxna.
Camilla bor i Bankeryd utanför
Jönköping, men är uppväxt i östgötska Boxholm. Hon har tillbringat
många sommardagar på och vid sjön
Sommen.
Författarfoto: Privat

SOMMAR VID SOMMEN
Camilla Dahlson

D

isa arbetar som ekonom i Stockholm men känner
sig åsidosatt och ensam.
När ännu en ung man gör ett karriärskliv förbi Disa
får hon nog och säger upp sig. Hon säljer sin lägenhet
och spontanköper en gård vid sjön Sommen.
Där tänker hon starta ett Bed & Breakfast, men
upptäcker snart att det inte är det lättaste att hantera vare
sig älgar eller akvarellmålning – eller grannbonden med
de glittrande ögonen …
I Sommar vid Sommen bjuds läsaren på ett härligt feelgoodäventyr. Det här är första delen i Sommen-serien.

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
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L I N D &C O

Eva Swedenmark och Annika Wennström
har förutom romanerna i ”bär-serien” även
skrivit Det hemliga rummet (Lind & Co,
2018) tillsammans. Båda är också del av
författartrion bakom pseudonymen Emma
Vall, tillsammans med Maria Herngren.
Författarfoto: Eva Lindblad

HJORTRON OCH HJÄRTAN
Eva Swedenmark
Annica Wennström

L

ivet för familjen kring restaurang La
Stella i Östersund står aldrig stilla.
Marios och Liselottes dotter Sandra ser
klarögt på de vuxna omkring sig, hur
deras relationer bryts och byts. Bland
hjortronmyrar och fjäll växer en tanke på
långsiktighet fram hos henne. När familjen
samlas i Åre måste de möta sanningarna
om sig själva. Vilka de är, vilka de trodde
att de var, och se varandra med nya ögon
utan att vara rädda för konsekvenserna.
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L I N D &C O

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 (2015). Moström tilldelades 2017
Stora ljudbokspriset för Midnattsflickor.
I 7 dagar skriver han tillsammans med
sin dotter, Roseanna Lagercrantz.
Författarfoto: Thron Ullberg

7 DAGAR
Spänningsnoveller
Jonas Moström
Roseanna Lagercrantz

S

ju dagar, sju dödssynder, sju berättelser.
I novell efter novell serverar deckarförfattaren
Jonas Moström och hans dotter Roseanna
Lagercrantz isande spänning, krypande obehaglig
stämning och brutal ondska, allt mot en fond av
de sju dödssynderna: högmod, avund, girighet,
frosseri, vrede, lust och lättja. Här ryms allt ifrån
en grannfejd som går fruktansvärt överstyr till en
ohyggligt klaustrofobisk tunnelbanefärd.
Sex av sju berättelser är helt fristående, men i en
dyker Nathalie Svensson från Moströms välkända
deckarserie upp.

Omslag: Anders Timrén
Band: Danskt band
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-7779-823-1
Utkommer: Maj, vecka 20
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L I N D &C O

S. K. Tremayne
är en av journalisten Sean Thomas
författarpseudonymer. Han har också
skrivit böcker under namnet Tom Knox.
Thomas föddes 1963 i Storbritannien,
har studerat filosofi och medverkat i
flera välkända brittiska tidningar. Böckerna Istvillingar (2015) och Eldpojken
(2017)blev stora läsarsuccéer.

JUST INNAN JAG DOG
S.K. Tremayne

D

et var en isfläck. Lite otur. Men det räckte för
att Kath Redway nästan skulle mista livet i en
bilolycka. Som genom ett mirakel överlever hon med
några skråmor och minnesförlust. När hon återvänder
hem verkar inte familjen glad att se henne: Kaths man är
kylig, rentav ilsken, och dagdrömmaren till dotter pratar
allt konstigare om en ”man ute på myren”. Kath återfår
några skrämmande bitar av minnet och så småningom
förstår hon att det inte alls var en olyckshändelse hon var
med om.
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Översättning: Katarina Jansson
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
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L I N D &C O

Amy Lloyd
har studerat engelska och kreativt
skrivande vid Cardiff Metropolitan
University. Hon debuterade med
den prisbelönta En oskyldig kvinna.
Amy bor i Wales tillsammans med
sin partner och två katter.
Författarfoto: Laura Lewis

EN OSKYLDIG KVINNA
Amy Lloyd

”Amy Lloyd är en
häpnadsväckande
ny talang, på väg att
bli ett stort namn.”
Peter James

T

rettioettåriga Samanthas liv förändras då hon ser ett
tv-program om Dennis Danson – mannen som är
dömd till döden för det brutala mordet på en ung flicka.
Samantha tror på hans oskuld och börjar brevväxla med
honom. Det uppstår en alldeles speciell attraktion dem
emellan och snart gifter de sig, trots alla hinder. Men så
småningom börjar misstankar gnaga på Samantha. När
Dennis frisläpps märker hon att något inte stämmer, och
snart befinner hon sig på en farlig upptäcktsfärd bland
indicier och mörka hemligheter.

Översättning: Mia Gahne
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 352 sidor
ISBN: 978-91-7779-837-8
Utkommer: Maj, vecka 22
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L I N D &C O

Katie May
är författare och journalist. Hon
bor i Whitstable i Kent med sin
man och sin son.

Oemotståndlig
feelgoodroman om
vänskapen,
livet och kärleken!

DET LILLA SIMSÄLLSKAPET VID HAVET
Katie May

D

eb har just lämnat sin man och kämpar för att skapa sig
en tillvaro på egen hand. Masie har lämnat London och
advokatkarriären för ett lugnare liv i Whitstable. De två kvinnorna kunde inte vara mer olika, men en sak delar de: kärleken till
havet och simningen. Det är också under sina dagliga simturer
som de möts och en oväntad vänskap växer fram. Snart ansluter
sig fler badentusiaster, alla med sin egen kris att hantera. Men när
de får reda på stadens planer på att göra om stranden till ett krogstråk får deras möten en helt ny innebörd. Styrkta av varandra
blir de fast beslutna att rädda stranden.
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Översättning: Mia Gahne
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L I N D &C O

Dinah Jefferies
föddes i Malaysia men flyttade med
sin familj till England vid nio års
ålder. Hon låter gärna sina böcker
utspela sig i Fjärran Östern och de
är ofta genomsyrade av en blandning av kärlek och sorg. Teodlarens
hustru kom ut på Lind & Co 2016.
Författarfoto: Privat

Läs också:

DIAMANTHANDLARENS ÄNKA
Dinah Jefferies

C

eylon, 1935. Louisa och Elliot är det perfekta paret. Hon är den vackra dottern från en
framgångsrik familj och han den kärleksfulle och
äventyrslystne affärsmannen. Men medan Louisa
kämpar med upprepade missfall blir Elliot alltmer
distanserad. När han plötsligt dör konfronteras Louisa
med en rad hemligheter som Elliot lämnar efter sig.
Diamanthandlarens änka är en storslagen roman
om kärlek och svek i den forna kolonin Ceylon,
berättad med ett språk som får läsaren att känna
doften av kanel, Indiska oceanen och en svunnen tid.

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 372 sidor
ISBN: 978-91-7779-838-5
Utkommer: Juni, vecka 24
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Guido Knopp
(f. 1948) är Tysklands mest lästa
historiker. I en rad böcker och
tv-dokumentärer har han kastat
nytt ljus över Tysklands dramatiska samtidshistoria. På svenska
finns sedan tidigare bland andra
Göring – mellan makt och vansinne
(2013) samt Andra världskrigets
hemligheter (2013).
Författarfoto: Guido Knopp

FARVÄL, DDR
Terror, övervakning och vardagsliv i
Östtyskland, 1945–1989
Guido Knopp

30 år sedan
Berlinmurens
fall

D

en 9 oktober 1989 var en vändpunkt i
den tyska historien. 70 000 människor
demonstrerade för frihet i östtyska Leipzig
– trots att det, som på Himmelska fridens
torg i Beijing, kunde resultera i ett blodbad. I
Farväl, DDR ryms spännande och välskrivna
berättelser om de ledande personerna, men
också skildringar av ett hårt vardagsliv, präglat
av Stasis ökända övervakning och terror.
Boken ger god inblick i ett land som inte
längre finns.
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Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 221 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7779-151-5
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L I N D &C O

Harald Stutte
är historiker, författare och
politisk redaktör på
Hamburger Morgenpost.
Günter Lucks
född 1928, var barnsoldat i
Waffen-SS. När Bundeswehr
bildades fick han en inbjudan
att bli officer, men vägrade.

HITLERS SISTA RESERV
Min tid som barnsoldat i Waffen-SS
Harald Stutte
Günter Lucks

N

azisternas sista reserv bestod vid krigsslutet
delvis av barn. Ett av dem var Günter Lucks
från Hamburg, född 1928. Lucks stred och dödade
med SS-divisionen Hitlerjugend, och hamnade i
rysk fångenskap. En odyssé genom ett flertal läger i
Baltikum och Ryssland började. Först fem år senare
kom han tillbaka till Hamburg, för alltid präglad av
kriget och fångenskapen.

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 288 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7779-150-8
Utkommer: Maj, vecka 21
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1919
Kvinnornas år
Unda Hörner

Å

r 1919 får kvinnor i Tyskland rösträtt
och börjar forma sina liv efter egen vilja.
Konstnären Käthe Kollwitz, socialisten Rosa
Luxemburg, modeskaparen Coco Chanel och
kemisten Marie Curie är bara några av de
fascinerande kvinnor vi får lära känna i denna
kulturhistoria där en lång rad av livsöden
skickligt vävs ihop med avgörande händelser i
politik, samhälle och kultur. Resultatet är en
mångfacetterad bild av 1919, året då ingenting
längre verkade omöjligt för kvinnorna.

Unda Hörner
är född 1961, bor i Berlin och är
verksam som författare, journalist
och översättare. 1919 – Kvinnornas år är den första av hennes
böcker som översätts till svenska.
Författarfoto: Imi Kötz

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 255 sidor
ISBN: 978-91-7779-785-2
Utkommer: Maj, vecka 20
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KAFÉET VID VÄRLDENS ÄNDE
En berättelse om meningen med livet
John Strelecky

E

tt möte på ett litet kafé mitt ute i ingenstans
blir en vändpunkt i Johns stressiga liv. Han ska
egentligen bara ta en kort rast och sedan fortsätta sin resa, men då upptäcker han tre frågor på
menyn: Varför är du här? Är du rädd för döden?
Är du nöjd med ditt liv?
Kaféet vid världens ände är en levande, rolig och
berörande bok. En inspirerande internationell
bästsäljare som kallats en modern version av
Alkemisten!

John Strelecky
är bästsäljande författare från USA.
Hans debut, Kaféet vid världens ände,
har sålt i över två miljoner exemplar
och översatts till 35 språk. Strelecky har
blivit hyllad sida vid sida med Oprah
Winfrey och Deepak Chopra som en
av de mest inspirerande tänkarna inom
ledarskap och personlig utveckling.
Författarfoto: Paul Landeri

Översättning: Emeli André
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 125 sidor
ISBN: 978-91-7779-809-5
Utkommer: Maj, vecka 18
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JAG VAR SVERIGES MEST JAGADE RÅNARE
Mina år som yrkeskriminell
Toni Tuunainen
Gunnar von Sydow

S

ommaren 2003 sker ett av Sveriges mest uppmärksammade
rån i blekingska Bräkne-Hoby. Efter långa förberedelser
slår Toni Tuunainen och två kumpaner till mot en värdetransport innehållande 15 miljoner kronor. Det är det perfekta
brottet, tror de, men polisen är dem på spåren.
Det här är den osminkade historien om en kille som
drömde om pengar och frihet och såg brottsligheten som en
naturlig väg in i vuxenvärlden. Efter ett längre fängelsestraff
började Toni tröttna på kriminaliteten och insåg snart att han
måste förändra hela sitt liv från grunden.

Toni Tuunainen
började att begå brott i tonåren
och blev rånare som 23-åring. Idag
har han lämnat det kriminella livet
bakom sig och arbetar brottsförebyggande som föreläsare och coach.
Gunnar von Sydow
är journalist och författare. Tidigare
har han tillsammans med Eva
Gabrielsson skrivit boken Sambo
– Ensammare än du tror samt före
detta fotbollsproffset Magnus Hedmans självbiografi När ljuset släcks.
Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 276 sidor
ISBN: 978-91-7779-708-1
Utkommer: Maj, vecka 20
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DET SKOLAN INTE LÄRDE DIG
Hampus Hedström
Leif Eriksson
Martin Svensson
Henrik Johnsson

D

et skolan inte lärde dig är den osannolika historien om Youtube-komikern Hampus Hedström.
Hampus blev professionell trollkarl som tolvåring
och började trots dyslexi och dyskalkyli driva eget
företag när han var fjorton. Här får vi följa hans resa
från tryggheten i Värmland till ett liv i Stockholms
rampljus och den hårda mediebranschen.
Hampus Hedström
(f. 1996) har blivit rikskänd
genom sin framgångsrika Youtube-kanal, och som tv-programledare för bland annat Nickelodeon-galan Kids Choice Awards
och Guldtuben. Han är ständigt
aktuell i humorpodcasten Frågar åt
en kompis samt syns även i serien
Entreprenörerna på Viafree. Boken
har skrivits i samarbete med Leif
Eriksson, Martin Svensson och
Henrik Johansson.
Författarfoto: Maria Östlin

250 000 följare
på Youtube

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-440-0
Utkommer: Maj, vecka 19
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GRÖNA PROTEINER
50 recept med växtbaserade
proteinkällor
Søren Ejlersen
Sanne Holden Venlov
Thomas Hess-Nielsen

A

tt äta mindre kött är bra både för miljön och hälsan. Men
för många är det just proteinet som känns svårt att ersätta
när man vill gå över till en mer vegetarisk kost. Den här boken
visar det stora utbud av protein som finns i växtriket och
hjälper dig på vägen till ett grönare kök.
Gröna proteiner innehåller 50 recept, illustrerade med vackra
och inspirerande foton, på goda och lättlagade vardagsrätter,
sallader, mellanmål och sötsaker. Maträtterna erbjuder flera
olika välsmakande alternativ till kött och visar vilken stor
variation som finns inom det gröna köket.

Søren Ejlersen
är en av grundarna till Årstiderna och
har på Lind & Co tidigare utkommit
med Fermentering (2016).
Sanne Holden Venlov och
Thomas Hess-Nielsen
har i femton år varit med och utvecklat
utbudet och smakerna på Årstiderna.

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Mette Reichstein Ejlersen/
Gyllene Snittet
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7861-434-9
Utkommer: Maj, vecka 20
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FERMENTERING
Syra egen kraut, kimchi och
kombucha
Søren Ejlersen
Shane Peterson
Ditte Ingelmann

I

Fermentering hittar du 35 recept på fermenterade
grönsaker och frukter. Du guidas genom alla steg så
att du kan göra klassisk surkål, stark kimchi, läskande
kombucha och mycket mer. Klassiker blir här vidareutvecklade till välsmakande delikatesser som får ditt kök
att fyllas av nya smaker och dofter.
Låt dig inspireras av denna urgamla konserveringsmetod, fyll hyllorna i skafferiet och låt tiden verka. Resultatet blir en näringsrik och stärkande smaksensation.

Søren Ejlersen
är en av grundarna till Årstiderna.
Shane Peterson
är självförsörjningsentusiast, naturälskare och brinner för fermentering.
Ditte Ingelmann
är kokboksförfattare, matfotograf och
receptskapare. Hon har en examen i
näringslära och driver den populära
bloggen thefoodclub.dk.

Översättning: Catharina Andersson
Omslag: Sabine Brandt,
Lene Gammelgaard/Gunnar Palmgren
Band: Inbunden
Format: 168 x 240 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7861-434-9
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 korsordskonstruktörer. De populära
bildkryssen dominerar i boken, men här finns
också ordflätor och krypton. Stora korsordsboken
är illustrerad i färg och det generösa formatet och
de mjuka pärmarna gör den lätt att använda och
skriva i.

Succéboken
tillbaka för
7:e året i rad!

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband
Format: 225 x 300 mm
Omfång: 84 sidor
ISBN: 978-91-7861-441-7
Utkommer: Maj, vecka 20
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FÅGLAR
Måla i akvarell – 15 vackra fåglar du kan måla själv
Emma Faull

L

är dig skapa vackra bilder av fåglar med den här kreativa
akvarellboken. 15 bilder av konstnären Emma Faull har
återgetts endast med konturer, så att allt i övrigt är redo att
färgläggas. Du får förslag på färgpaletter samt konstverk att
kopiera.
Här ges också tips på hur du bygger upp lager av färg och
andra professionella akvarelltekniker. Sidorna i boken kan
enkelt tas loss så att du kan visa upp dina alster. Bokens papper fungerar också för akrylfärg, blyerts- eller färgpennor.

Översättning: Monika Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Mjukband med flikar
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor + 42 akvarellpapper
ISBN: 978-91-7861-445-5
Utkommer: Maj, vecka 22
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DU VET ATT DU ÄR SVENSK ...
Mattias Boström
Fredrik Månsson
Christopher Overton

V

ad är det som gör oss så unikt svenska?
Är det att vi är artiga nog att inte ta den
rosa marsipanrosen på prinsesstårtan, att vi inte
kan texten till vår egen nationalsång eller att
vi betraktar en ask Aladdin som den bästa gå
bort-presenten? Den här boken har klurat ut
svaren!
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Omslag: Mattias Boström
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7861-433-2
Utkommer: Maj, vecka 21
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SKYTTEN
Jonas Moström

E

n kväll i Uppsala befinner sig psykiatriker Nathalie Svensson och kommissarie Johan Axberg på sjukhuset. Utanför
entrén blir de vittnen till hur transplantationskirurg Isabella Falk skjuts till döds.
Medan Nathalie försöker rädda kirurgens
liv tar Johan upp jakten på skytten.
Under utredningen som följer visar det
sig att en av Nathalies patienter har hotat
Isabella Falk. Ligger motivet i kirurgens
privatliv? Eller är det ett kriminellt gäng
som vill hämnas en misslyckad operation
på en tidigare ledare?
Skytten är den sjätte fristående delen i serien om psykiatriker Nathalie Svensson och
kriminalkommissarie Johan Axberg.

Sagt om Moström och tidigare böcker:
”en väldigt skicklig författare”
Gomorron Sverige i SVT
”utmärkt dramatik av en erfaren
deckarförfattare”
Sundsvalls Tidning
”Som vanligt är Moströms böcker
välskrivna och lättlästa.”
Östersunds-Posten

Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7861-450-9
Utkommer: September, vecka 37
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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). Ljudboken
Midnattsflickor vann 2017
Stora ljudbokspriset för bästa
spänningsbok.
Författarfoto: Thron Ullberg
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Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7861-449-3
Utkommer: Oktober, vecka 40

RÄVLYSTNAD
Solveig Vidarsdotter

S

kärtorsdagen 2007 – Stora Blåsjön i
Jämtland.
Invånarna på den lilla skidorten laddar inför
påskhelgen, men när en miljöaktivist hittas
död sprider sig en obehaglig stämning bland
både påsklovsfirare och fastboende.
Närpoliserna Ingrid Kvarnberg och Erland
Skogmo anländer för att undersöka dödsfallet,
men en snöstorm gör utredningen svårjobbad.
När flera personer försvinner på fjället måste
de dessutom delta i en livsfarlig sökinsats.
Frågan är vad som pågår i Stora Blåsjön
med omnejd.
Rävlystnad är den tredje och fristående delen i
Solveig Vidarsdotters serie om poliserna Ingrid
Kvarnberg och Erland Skogmo i Gäddede i
Jämtland.

Solveig Vidarsdotter
är född i Jämtland 1971. I dag
bor hon utanför Skövde och
arbetar som sångpedagog och
Omslag: 2013 debuterade
författare.
Band:
Inbunden
med2017
skyddsomslag
hon
med
Isvittring.
kom
Format: 135 Nässelvrede.
x 210 mm
uppföljaren
Omfång: ca sidor

Författarfoto: Eva Lindblad
ISBN: 978-91--Utkommer: , vecka
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Karin Aspenström
(f. 1977) är uppvuxen i Stockholm och är verksam som
manusförfattare för film och
tv. Hon har på Lind & Co
utkommit med två spänningsromaner om infiltratören Peter
Rätz – Brännmärkt (2013),
Rättslös (2014), romanenerna
Till min Love (2015) och Utan
dina andetag (2017).
Författarfoto: Eva Lindblad

Karin Aspenström är
tillbaka, denna gång
med en spännande och
välskriven roman med
överraskande
vändningar och en
oväntad upplösning.

NATTSPÅR
Karin Aspenström

E

fter att ha blivit trakasserad av högerextrema nättroll flyr kulturmannen Kaj
storstaden och bosätter sig i ett gammalt
hus på värmländska landsbygden. Mycket
snart börjar han känna en närvaro i rummen. Kaj hittar brev och anteckningar när
han river ner väggarna, och gradvis börjar
han förstå att byn han kommit till bär på
en mörk hemlighet. Ett gammalt, bortglömt hatbrott och en kärlekshistoria som
fick ett blodigt slut grävs upp igen, och
när Kaj väl är sanningen på spåret är det
försent. Plötsligt svävar hans eget liv i fara.
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Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-490-5
Utkommer: Augusti, vecka 34
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I MÖRDARENS SKUGGA
Samuel Karlsson

J

essica Jackson är tjänstledig från sitt jobb som
kriminalpolis men tvingas liksom i Morden på Mörkö
avbryta ledigheten när hon kastas in i ett intensivt spaningsarbete när flera brutala mord sker på Mörkö.
Arbetet försvåras när två av Jessicas närstående visar
sig ha kopplingar till offren och hon tvingas välja mellan
dem och lagen.
Ju djupare Jessica gräver, desto tydligare blir det att
mördaren är någon från hennes förflutna – kan det vara
hon själv som blir nästa offer?
Det här är den andra delen i serien om kriminalinspektör Jessica Jackson, böcker som bjuder på högoktanig spänning i country noir-stil.

Samuel Karlsson
(f. 1969) är författare och
journalist och bor med sin familj
i Älta utanför 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 kollegor på
polisstationen i Hultsfred.
Författarfoto: Eva Lindblad
Läs också:

Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-484-4
Utkommer: Oktober, vecka 41
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ETT HEM ATT DÖ FÖR
Lina Arvidsson

T

jugotvååriga Hanna bor i ett kollektiv i Stockholm och
drömmer om en egen bostad. När hon får frågan om
hon vill dryga ut kassan genom att vattna blommorna hos
ett bortrest par, som bor i ett vackert villaområde, tar hon
chansen. Men Hanna upptäcker snart att det finns någon
mer än hon själv i huset. ”Någon” visar sig vara Simone,
som säger att hon är vän till husägarna. Men vem är Simone egentligen? Och vad är hon ute efter?
När Hanna slutligen genomskådar Simones lögner är det
för sent.
Ett hem att dö för är en skickligt berättad thriller i en
bedrägligt trygg miljö.

Lina Arvidsson
är journalist och bor i
Stockholm. Hon beskriver
sig själv som en skrivande,
fjällvandrande boknörd
och roller derby-spelande
tvåbarnsmamma.

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 280 sidor
ISBN: 978-91-7861-476-9
Utkommer: Oktober, vecka 41
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VINTER VID SOMMEN
Camilla Dahlson

L

isen är en ensamstående tvåbarnsmamma som harvar på för
att få livet att gå ihop. Men så en dag förändras allt – Lisen får
ärva ett spa-pensionat från en okänd kvinna.
Allt visar sig dock inte vara guld och gröna skogar. Finanserna
är usla och Lisen kämpar med att få pensionatet på fötter.
Till sin hjälp har hon stjärnkocken Einar som på ett mystiskt
sätt dykt upp när hon som mest behövde det, och till sin ”stjälp”
den aningen truliga Majken, som tidigare drivit Solhagen och nu
vägrar släppa taget.
Kan de tillsammans rädda Solhagen från ruinens brant?
Vinter vid Sommen är bok nummer två i den härliga feelgoodserien som utspelar sig runt sjön Sommen.
Läs också:

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7861-479-0
Utkommer: Oktober, vecka 41
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BRUDAR I SVART
Sirpa Kähkönen

U

nder 1900-talet växer Anna upp på den fattiga
finska landsbygden. Efter moderns död flyttar hon
till Kuopio, i hennes ögon en metropol, där hon får jobb
som tjänsteflicka. Snart träffar hon den världsvane Lassi.
De blir ett par och det dröjer inte länge innan de gifter
sig och väntar smått.
Men barnet är dödfött och Annas liv rasar samman.
Enligt svärmor är det Guds vilja som sker, och enligt
Lassi ska det här stärka deras stridsvilja. När Lassi blir
bortskickad till ett tvångsarbetsläger inser Anna att hon
måste sörja för sig själv.
I Brudar i svart står arbetarkvinnorna i centrum, deras
vardag med stank av lut och lakanstvätt, försvunna
hemtrakter och kampen för ett bättre liv. Romanen skildrar även hur inbördeskriget kom att påverka den finska
mentaliteten under 1900-talet.

Sirpa Kähkönen
(f. 1964) är författare och ordförande
för Finlands PEN samt finska författarförbundet. Lind & Co har tidigare
givit ut hennes roman Granitmannen,
som nominerades både till Finlandiapriset och Nordiska rådets pris,
samt fackboken Livsöden i Finlands
bortglömda fångläger, som behandlar
hennes morfars tid i Dragsvik.
Brudar i svart är den första
romanen i den hyllade Kuopiosviten
om Sirpas hemstad i östra Finland.
Romanerna är delvis baserade på
händelser i hennes egen släkt.
Författarfoto: Tommi Tuomi

För alla som
älskade Kristina
Sandbergs
Maj-trilogi

Översättning: Mattias Huss
Omslag: Eva Lindeberg
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-495-0
Utkommer: September, vecka 36
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DEN STARKASTE LÅGAN
Shobha Rao

S

avitha och Poornima lever båda i extrem fattigdom. Efter att
Poornimas mamma dött saknas kärlek och ljus i hennes liv.
När Savitha gör entré i familjens hem fängslas Poornima av den
självständiga, glada flickan. De blir vänner och Poornima vågar
drömma om ett liv bortom ett arrangerat äktenskap.
När en fruktansvärd våldtäkt driver Savitha på flykt, lämnar
Poornima allt för att hitta sin vän. Sökandet tar henne till det indiska samhällets mörkaste hörn, på en skrämmande resa där hon
utnyttjas på de mest brutala vis. Trots allt större hinder förlorar
vännerna aldrig det starka hopp som brinner inom dem.

Shobha Rao
flyttade till USA från Indien när
hon var sju år gammal och är bosatt i San Francisco. Den starkaste
lågan är hennes första roman.

Den starkaste lågan är en extraordinär debutroman om vänskap
och om fattiga flickors utsatthet. Boken har lovordats av kritiker
och nominerats till flera priser.

Författarfoto: Carlos Avila Gonzalez

”Glödande … Ett brännande
porträtt av hur feminismen ser ut
i stora delar av världen.”
Vogue
”Ett måste för Ferrante-fans, en
undersökning av vänskapens
band och hur kvinnlig ambition
kolliderar med maktstrukturer
och patriarkala samhällen.”
The Huffinton Post

Översättning: Hanna Williamsson
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-494-3
Utkommer: Augusti, vecka 32
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PERSON OKÄND
Susie Steiner

E

n rik finansman blir knivhuggen och blöder till döds i
en park utanför Cambridgeshire-polisens huvudkontor.
Trots att det sker mitt på eftermiddagen är det ingen som
ser något, förutom den kvinna som försöker återuppliva
honom.
Poliskommissarie Manon Bradshaw har fått en kontorstjänst på grund av sin graviditet och lämnat London för ett
lugnare liv i småstaden tillsammans med styvsonen Fly. Allt
verkar flyta på, men när fallet med den mördade finansmannen plötsligt visar sig ha direkta kopplingar till henne, befinner sig snart Manon på djupt vatten. Vem kan hon lita på?
Och när hennes mest lojala kollegor vänder henne ryggen
måste hon våga överväga det dittills otänkbara: Är någon av
dem hon älskar kapabel att mörda?

Susie Steiner
har arbetat som journalist för
The Guardian i över tio år och
bor i London med man och
barn. Hennes första bok om
Manon Bradshaw, Saknad, förmodad död (Lind & Co, 2018),
blev en stor framgång både hos
kritiker och läsare.
Författarfoto: Jonathan Ring

Andra boken i
serien om
poliskommissarie
Manon Bradshaw

”Jag tror knappast att jag kommer
läsa en bättre kriminalroman i år”
Mark Billingham
”Påtagligt modern … smart och
originell”
Sunday Times

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Claire Ward/Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7861-492-9
Utkommer: September, vecka 37
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JOMSVIKING
Bjørn Andreas Bull-Hansen

Å

ret är 993. Unge Torstein ser sin fader bli ihjälslagen
på ett fasansfullt sätt. Själv blir han bortrövad som
slav. Det är en orolig tid i Norge. Olav Tryggvason vill ha
makten i landet och göra Vite Krist till den nya guden.
Torstein måste uppleva livet som träl innan han växer upp
till att bli en fruktad krigare. Längs vägen vävs hans öde
ihop med Olav Tryggvasons.
Med djupgående historisk kunskap och ett öga för detaljer får författaren oss att uppleva legendariska händelser
som sjöslaget vid Svolder och mordet på Håkan Jarl.
Bjørn Andreas Bull-Hansen
(f. 1972) debuterade som författare 1996 och är känd för sina
gripande berättelser och skildringar av starka öden. Romanen
Jomsviking, som blev Bull-Hansens internationella genombrott,
är den första i en serie historiska
berättelser från vikingatiden och
den första titeln som översätts
till svenska.

Game of Thrones
i vikingamiljö!

Översättning: Cajsa Mitchell
Omslag: Henrik Koitzsch/Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 580 sidor
ISBN: 978-91-7861-493-6
Utkommer: September, vecka 36
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En av de första och
största svenska
Youtube-grupperna
– mer populära än
någonsin

VÅRA LIV SOM YOUTUBERS
Random Making Movies,
Martin Svensson, Leif Eriksson

V

åra liv som youtubers är berättelsen om hur ett kompisgäng från Nacka under högstadiet spelar in filmklipp för nöjes skull och lägger upp på Youtube under
namnet Random Making Movies – och hur de sedan i
samband med att kanalen får sitt stora genombrott blir
en av de första och största grupperna där.
Medlemmarna berättar om sina med- och motgångar,
om slitningar i gruppen, om avhopp och om hur det har
varit att bli vuxna tillsammans. Framförallt får vi veta
hur man överlever som youtuber år 2019.
Boken är skriven tillsammans med Leif Eriksson och
Martin Svensson, som bland mycket annat är författare
bakom böcker som Joakim Lundells Monster, Alexander
Gustafssons The Mauler, Jonna Lundells PMS-kossan och
Charlotte Perrellis Flickan från Småland.
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Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-497-4
Utkommer: Augusti, vecka 35
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Ben Mitkus är en av
Sveriges största
influencers med över
500 000 prenumeranter
på sin Youtube-kanal
och 370 000 följare på
Instagram.

BERÄTTELSEN OM BENAS
Ben Mitkus
Leif Eriksson
Martin Svensson

I

Berättelsen om Benas får vi följa Ben Mitkus från de fattiga barndomsåren i Litauen och den lilla staden Mažeikiai
till Stockholmsförorten Rinkeby och de tuffa skolåren där
han blir mobbad och hamnar i kriminalitet.
När Bens mamma förälskar sig i en italienare flyttar
hon med sonen till Sicilien. Det stränga och konservativa
italienska skolsystemet visar sig passa Ben perfekt, och när
de senare flyttar tillbaka till Sverige blir han oväntat bäst i
klassen.
Snart upptäcker Ben Ask.fm och Youtube, och tillsammans med Joakim Lundell blir han populärast på Ask med
140 000 följare.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 131 x 189 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-512-4
Utkommer: Oktober, vecka 42
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DAGORDNINGEN
Vinnare av Goncourtpriset
Éric Vuillard

D

en 20 februari 1933: I den tyska riksdagen
sammanträder i hemlighet Adolf Hitler
med industriledare för bland andra Opel, BASF
och Siemens. Syftet är att tvinga fram medel för
nazisternas makttillträde. Med denna levande
och spännande historia varnar Éric Vuillard för
den blinda lydnaden.
Dagordningen är en briljant och viktig bok
som tilldelades Frankrikes viktigaste litterära
pris.
Eric Vuillard
är författare och filmare, född
i Lyon 1968, som tidigare har
skrivit nio prisbelönta verk.
Författarfoto: Melania Avanzato

”otrolig berättelse”
New Yorker
”En tunn men kraftfull volym.”
Foreign Policy
”en mäktig historia som man läser i
ett svep, med häpnad och fruktan.”
La Presse
”helt enkelt genial.”
Der Spiegel
”en kort och slagkraftig berättelse”
L’Express

Översättning: Lotta Riad
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 128 sidor
ISBN: 978-91-7779-817-0
Utkommer: Oktober, vecka 41
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BERLIN 1936
Oliver Hilmes

U

nder de olympiska spelen 1936 är nazisternas diktatur tillfälligt i pausläge. Berlin
verkar vara en vanlig europeisk storstad. Oliver
Hilmes skildrar stämningsfullt idrottsmän
och konstnärer, diplomater och nazistledare,
restaurangägare och nattugglor, Berlinbor och
turister. Dessa trådar vävs mästerligt samman
till en historia som fascinerar och stör, överraskar och rör om.

Oliver Hilmes
är historiker och författare till flera
biografier. Hans hyllade bästsäljare
Berlin 1936 utkommer på nio språk.
Författarfoto: Max Lautenschläger

”medryckande […] Hilmes är en
begåvad berättare.”
Guardian
”En lättfotad, elegant berättelse.”
Berliner Zeitung
”En bok som får en att tappa andan.”
Die Welt

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 320 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7779-818-7
Utkommer: Augusti, vecka 34
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TYSKLANDS HISTORIA
James Hawes

I

sin hyllade internationella bästsäljare berättar
James Hawes hela historien om det mest
fruktade och beundrade landet i Europa. Kunnigt och underhållande leder han oss genom
2 000 år, från det romerska Germania till
dagens ledande EU-stat. Här ryms trettioåriga kriget, Tysklands enande, Tredje riket
och DDR, återuppbyggnaden efter andra
världskriget och mycket mer.

James Hawes
född 1960, har undervisat
i tyska vid universiteten i
Maynooth, Sheffield och Swansea. Tidigare har han skrivit sex
romaner. Tysklands historia har
översatts till en lång rad språk.
Författarfoto: Peter Thompson

”Jag känner inte till någon
bättre kortfattad historik
över detta stora land.”
Philip Pullman

Översättning: Kjell Waltman
och Inge R.L. Larsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7779-820-0
Utkommer: Oktober, vecka 40
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HEMLIGT KRIG I BERLIN
Sven Felix Kellerhoff
Bernd von Kostka

I

nära ett halvt århundrade löpte kalla krigets hetaste
front genom Berlin. Från sommaren 1945 till 1990
utkämpade Nato och Warszawapaktens underrättelsetjänster ett hemligt krig. Tyskar ledde arbetet på
båda sidor: Erich Mielke i östtyska Stasi och Reinhard
Gehlen i västtyska Bundesnachrichtendienst. Här
beskrivs spionernas spektakulära framgångar såväl som
deras monumentala misslyckanden.

Sven Felix Kellerhoff
är född 1971 och har studerat modern och
antik historia samt journalistik. Sedan 2003
har han varit chefredaktör för mediegruppen
WELTN24:s samtids- och kulturhistoria.
Bernd von Kostka
är född 1962 och har studerat historia,
statsvetenskap och juridik. Han är verksam
som vikarierande direktör för
AlliiertenMuseums i Berlin.

”Dubbelagenter, avhoppare,
avlyssningsutrustning, tunnlar
under öst–väst-gränsen och propagandaaktioner från båda sidor ger
tillräckligt med material för mer än
en mycket spännande spionroman – bara att allt detta har hänt
i verkligheten. Samtidigt är den här
mycket läsvärda boken informativ
och genomgående underhållande.”
BVG plus
”De båda författarna lyckas, trots
den delvis ofullständiga källsituationen, ge insikter i underrättelsetjänsternas verksamheter under det
kalla kriget.”
Martin Mende, föreningen för
Berlins historia

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Norman Bösch/Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-815-6
Utkommer: Augusti, vecka 34
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ANDRA VÄRLDSKRIGET I SVERIGE
Främmande makter på besök
Lars Gyllenhaal

E

n tidigare okänd allierad fjällbas, Nazitysklands sista propagandakampanj i landet,
Stalins glömda bombning och Hitlers superubåt
är bara några av de dramatiska ämnen som i text
och bild skildras i Andra världskriget i Sverige.
Dessutom beskrivs de svensktillverkade vapnens
roll, både i Europa och på mer avlägsna slagfält.
Omslag: Mikael Norman
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 224 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7861-471-4
Utkommer: Oktober, vecka 41

ANDRA VÄRLDSKRIGETS MYTER
Jean Lopez (red.)
Olivier Wieviorka (red.)

V

i tror vi vet allt om andra världskriget. Trots
det florerar fortfarande många missförstånd
och myter om kriget. Olivier Wieviorka och Jean
Lopez har samlat de främsta historikerna och
experterna för att dissekera våra vanföreställningar.
I tjugo bidrag skrivna för en intresserad allmänhet
får vi ta del av den senaste forskningen om en rad
olika aspekter av andra världskriget.
”Under ledning av J. Lopez och O. Wieviorka nystar
en grupp historiker metodiskt upp dessa myter och
deras märkliga dragningskraft. Det är ett välkommet bidrag som kastar nytt ljus över historien.”
L’Express
Översättning: Ulf Irheden
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7779-812-5
Utkommer: Oktober, vecka 41
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Jean Lopez
har tidigare skrivit en bok om Hitlers hundra sista dagar.
Olivier Wievorka
har skrivit om den franska motståndsrörelsen. Författarna
arbetar tillsammans i redaktionen för tidskriften Guerres et
Histoire.

L I N D &C O

WINSTON CHURCHILL
De 200 bästa citaten
Andreas Nyberg (red.)

B

ritternas hjälte och ledare under andra
världskriget, Winston Churchill, var en
oslagbar citatmaskin. Hans briljans som talare,
skribent och författare gjorde att han tilldelades
Nobelpriset i litteratur 1953. I denna samling
finns inte bara de bästa, viktigaste och roligaste
citaten, utan också exempel på Churchills värsta
klavertramp samt de citat han brukar tillskrivas
men som han faktiskt aldrig yttrade.

”Jag ska hålla ett långt tal eftersom jag
inte hade tid att förbereda ett kort.”
”Charles de Gaulle ser ut som en kvinnlig
lama som har överraskats när hon
badar.”
”Min allra främsta prestation är att jag
lyckades övertala min fru att gifta sig
med mig.”

Andreas Nyberg
arbetar som förlagsredaktör. Han
har tidigare skrivit Tidernas bästa,
värsta och mest slitna klyschor (2008)
och Donald Trump – sagt och gjort
av världens mest osannolika president
(2017).

Omslag: Niklas Lindberg
Band: Inbunden
Format: 110 x 150 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7779-811-8
Utkommer: Augusti, vecka 35
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DE BOKSTAVSTROGNA
Ett reportage om radikal islam
Tina Thunander

I

slamiska staten är besegrad. Anhängarna
bekänner sig till salafismen, den snabbast
växande strömningen inom islam idag. De är
radikala, men många strävar inte efter heligt
krig utan efter djupare kontakt med sin gud.
Tina Thunander träffar människor i Saudiarabien, Egypten, Turkiet och Sverige, som
berättar om religionens roll i deras liv och
vändpunkterna efter den arabiska våren.

Tina Thunander
är journalist vid Sveriges Television i
Malmö. Hon har tidigare skrivit en rad
böcker, bland dem Doktor Nasser har
ingen bil (2014) och Resa i Sharialand
(2010). Båda nominerades till Augustpriset.

Pressröster om
Doktor Nasser har ingen bil:
”Lysande reportagebok från Kairos
kaos.”
Norrköpings Tidningar
”Den som vill tränga in i vardagen i
Kairo och höra mer om hur människor resonerar kring den arabiska våren och det som hänt sedan
våren blivit höst, har stor behållning av Tina Thunanders bok.”
Journalisten

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7779-706-7
Utkommer: September, vecka 38
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USA:S ALLA PRESIDENTER
Från Washington till Trump
Karin Henriksson

F

rån självständigheten 1776 har USA haft 44
presidenter, Washington, Jefferson, Lincoln,
Nixon, Clinton och många fler. Här får vi möta
dem alla.
Vi får också lära känna ämbetet, hur det utvecklats, presidenternas motton och citat, veta hur
många som mördats och ta del av de saftigaste skandalerna. Förstadamer, husdjur, Vita husets historia
och presidentens centrala roll behandlas också.
Boken är en faktaspäckad guide för alla som vill
förstå det politiska spelet i supermakten.

Karin Henriksson
är bosatt i Washington D.C. sedan tre
decennier och har rapporterat i Svenska
Dagbladet, Amerikaanalys, Utrikesmagasinet och flera andra medier. Hon
medverkar ofta i Sveriges Radios ”USApodden” och har tidigare gett ut en rad
böcker om amerikansk politik, bland
dem biografier om Ronald Reagan och
Donald Trump samt Vänstern i USA.
Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 300 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-813-2
Utkommer: Augusti, vecka 35
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ELITFÖRBAND I NORDEN
Lars Gyllenhaal

L

är känna de mest krävande förbanden i
Sverige, Danmark, Finland och Norge. Här
får vi möta Sveriges militära elitstyrkor, finska
specialgränsjägare, norska attackdykare och
danska Sirius, ett specialförband för Grönland. Boken har sedan länge varit slutsåld och
utkommer nu i en reviderad och uppdaterad
nyutgåva. Den rymmer ett rikt bildmaterial
och detaljerade beskrivningar av förbandens
historia, utrustning, specialmärken och uthållighetskrav.

Lars Gyllenhaal
(f. 1968) har skrivit flera
storsäljande militärhistoriska
böcker som Jan och Nordens
frihet (2014) och Svenskar i
strid mot Hitler (2018). Han är
ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen.
Författarfoto: Privat

Pressröster om första utgåvan:
”Ett rikt bildmaterial bidrar till
läsvärdet i denna välskrivna
faktabok.”
Tidningen Hemvärnet
”Gyllenhaal har åstadkommit ett
rikt illustrerat standardverk [...]”
Svenska Dagbladet

Omslag: Mikael Norman
Band: Inbunden
Format: 220 x 270 mm
Omfång: 184 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7779-753-1
Utkommer: Oktober, vecka 41
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SERIEMÖRDARE
Världens värsta brottslingar berättar
Christopher Berry-Dee

D

en världsberömde kriminologen Christopher Berry-Dee har vunnit förtroende
hos mördare världen över, besökt dem i
högsäkerhetsfängelserna, och i detalj intervjuat
förbrytarna om deras hemska brott.
Seriemördarna beskriver med egna ord
sin skoningslösa och tvångsmässiga jakt på
våld, död och skräck i denna intressanta och
upprörande bok.

Christopher Berry-Dee
är författare, kriminolog och redaktör
för tidskriften The New Criminologist. Seriemördare är en bästsäljare och
klassiker i sin genre – måsteläsning
för alla som är intresserade av hur
världens värsta brottslingar tänker.

”Det fanns inget som de kunde
ha sagt eller gjort. De var
dödens så fort jag såg dem. Jag
utnyttjade dem. Jag förgrep
mig på dem och sedan tog jag
livet av dem. Jag behandlade
dem som rena drägget. Vad fan
vill du mer jag ska säga?”
Michael Ross, seriemördare

Översättning: Hans Dalén
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-810-1
Utkommer: Augusti, vecka 31
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I PSYKIATRINS TJÄNST
En svensk läkares memoarer

Stefan Krakowski
är psykiater, skribent och
författare bosatt i Stockholm.

Stefan Krakowski

V

ad gör egentligen en psykiater på jobbet?
Här möter vi en rad akut sjuka patienter.
Hur ter sig symptomen och hur ställs diagnoserna? Vilka behandlingar ges och vilka är
prognoserna för tillfrisknande? Boken handlar
också om hur författaren hittade till yrket. Med
skarp blick, vass penna och med sinne för humor skildrar Stefan Krakowski ett yrke många
är nyfikna på, men som få har inblick i.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 253 sidor
ISBN: 978-91-7779-814-9
Utkommer: Augusti, vecka 34
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FLYKTEN FRÅN NORDKOREA
En mans kamp för överlevnad
Masaji Ishikawa

S

om trettonåring emigrerar Masaji Ishikawa
med sin familj från Japan till Nordkorea.
Hans pappa, som är korean, har lurats att flytta
till det nya kommunistiska landet med löften
om fint jobb, utbildning för sina barn och en
hög position i samhället. Men deras tillvaro blir
allt annat än utopisk. Flykten från Nordkorea är
en skakande sann historia om trettiosex hårda
år i en av världens mest brutala diktaturer.

Masaji Ishikawa
föddes 1947 i Kawasaki i Japan. Han flyttade
till Nordkorea med sina föräldrar och tre
systrar 1960, och bodde där till sin flykt
från landet 1996. Idag bor han i Japan.
Boken gavs ursprungligen ut på japanska
och har översatts till tio språk och blivit en
bästsäljare.

”glödande, högt tempo.”
Wall Street Journal
”En förskräckande sann historia
om livet i Nordkorea.”
Kirkus Reviews
”mänskliggör den ofta opersonliga nyhetsrapporteringen från det
mystiska och hotfulla Nordkorea.”
Booklist
”borde bli en klassiker.”
South China Morning Post

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7779-819-4
Utkommer: Augusti, vecka 33
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INVESTERAREN
Allt du behöver veta om
finansmarknaden
Jonas Bernhardsson

I

nvesteraren är en heltäckande, lättläst och underhållande handbok om finansmarknaden
för aktiespararen och tradern. Lär dig hur
börsen fungerar, hur man hittar de bästa
aktierna och undviker fallgroparna. Vill du ha
en bra avkastning på ditt sparande? Bygga en
egen aktieportfölj? Du kanske siktar på att bli
ekonomiskt oberoende? Här får du veta hur
man gör.
Investeraren är en omfattande omarbetning och
utökning av finansklassikern Tradingguiden.

Jonas Bernhardsson
skriver om investeringar och börsen samt
arbetar med chefsutbildningar i ekonomi.
Han har gett ut ett flertal bästsäljande
ekonomiböcker och är en mycket uppskattad pedagog.
Du når honom på www.investeraren.se

”En oumbärlig bok för dig som vill
begripa finansmarknaderna. Den
är pedagogisk, rolig, välskriven och
ger nyttiga perspektiv.”
Veckans Affärer om Tradingguiden
”Den som bara tänker läsa en enda
bok om finansmarknaden och
aktiesparande i sitt liv ska absolut
välja denna. En läsupplevelse och
en njutning att ta sig igenom pärm
till pärm.”
Aktiespararen om Tradingguiden

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 420 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7861-475-2
Utkommer: September, vecka 37
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KONSTEN ATT VARA LYCKLIG
Wilhelm Schmid

A

tt bara vara lycklig är svårt. Vad är egentligen lycka, vilka kunskaper kan filosofin
bidra med och vad kan vi själva göra? Kan det
vara så att den ständiga jakten på lycka gör oss
olyckliga? Schmid menar att lycka bara är en
ersättningsterm för den viktigare frågan om ”mening”. Vi
kan påverka vår mentala inställning, lära oss att
acceptera både topparna och dalarna och finna
mening med alla sinnen.

Wihelm Schmid
är Tysklands kanske mest populära
filosof. Lind & Co har tidigare givit
ut hans internationella bästsäljare
Konsten att bli gammal (2016).

”En bra startpunkt för
alla som aldrig har funderat över lyckan – eller
för dem som har fastnat
i grubblerier.”
Sächsische Zeitung

Läs också:

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Kerstin Hanson
Band: Inbunden
Format: 110 x 150 mm
Omfång: 132 sidor
ISBN: 978-91-7779-778-4
Utkommer: Augusti, vecka 31
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NORRUT
Att springa Appalacherleden och
finna sig själv
Scott Jurek
Jenny Jurek

S

cott Jurek är en av världens mest kända och omtyckta ultralöpare. Efter tjugo år präglade av lopp,
träning och resor känner han behov av att upptäcka
något nytt. Jurek ger sig på att slå hastighetsrekordet
för den 350 mil långa Appalacherleden. Dessutom i
den svåraste riktningen, norrut. För att klara utmaningen behöver han springa 8 mil om dagen under 46
dagar och pressa sig själv till gränsen.

Scott Jurek
en av de bästa löparna genom tiderna,
har vunnit många segrar i världens mest
krävande långdistanslopp. Han har tidigare skrivit bästsäljaren Ät och spring och är
huvudpersonen i löparboken Born to Run.
Författarfoto: David Powell

”Spänning, äventyr och inspiration.
Hans berättelse om att kasta sig ut i
vildmarken på jakt efter en dröm är
både hjärtskärande och trollbindande.”
Christopher McDougall, författare till
Born to Run
”Norrut kommer att befästa Jureks
position och rykte. Den är en hjärtlig,
ärlig och spännande skildring av en
inre metaforisk resa.”
Daily Camera
”Norrut skildrar höjdpunkter och
bottennoteringar under en episk resa,
både en inre och yttre.”
New York Post
Översättning: Emeli André
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7779-816-3
Utkommer: September, vecka 38

54

L I N D &C O

FYRAR RUNT ÖSTERSJÖN
Magnus Rietz

I

detta praktverk får vi genom Magnus Rietz
fantastiska bilder ta del av ett flertal längs
Östersjöns kuster. Rietz har under tre år
besökt över 200 fyrplatser i samtliga länder
runt Östersjön: Sverige, Danmark, Finland,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och
Ryssland. De nästan 300 fotografierna i boken
är en storslagen hyllning till fyrars skönhet,
både utvändigt och invändigt, och till miljöerna
där de finns. Texterna som ackompanjerar
bilderna består av egna samtida betraktelser och
historiska fakta.

Magnus Rietz
har fotograferat och dokumenterat fyrar
sedan mitten av 80-talet i över femton
länder. Han har tidigare gjort och
medverkat i ett tiotal böcker om fyrar
och sjömärken.

Omslag: Mikael Engblom
Band: Inbunden
Format: 220 x 300 mm
Omfång: 416 sidor
ISBN: 978-91-7861-496-7
Utkommer: September, vecka 36
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BIRGITTAS BÄSTA – KAKOR VI MINNS
Birgitta Rasmusson

B

irgitta Rasmusson har genom åren sparat på receptfavoriter från förr. Det är allt från hennes mors
vaxduksböcker till lösa blad med handskrivna rader.
Länge har hon haft tanken att sammanställa recepten.
Birgittas bästa – Kakor vi minns är en sann receptskatt. Här finns riktiga klassiker som Sachertårta, Sarah
Bernhard och radiokaka, såväl som de mindre kända
kakorna babas, knackers och spickulader.
Med varje recept presenteras också bakverkets historia. Dessutom får vi veta lite mer om hur vissa bakverk
har blivit de klassiker vi idag känner igen dem som på
kaféer både här i Sverige och runtom hela Europa.

Birgitta Rasmusson
är idag hela Sveriges kakdrottning genom sin roll som domare i det populära
tv-programmet Hela Sverige bakar.
På Lind & Co har hon tidigare utkommit
med Birgittas bästa – Favoritrecepten
till det svenska fikat (2014, 2016), och
Birgittas bästa julkakor (2017) som sålt i
närmare 35 000 ex.

Fotograf: Ulf Svensson
Form: Pär Wickholm
Band: Kartonnage
Format: 165 x 210 mm
Omfång: 104 sidor
ISBN: 978-91-7861-491-2
Utkommer: September, vecka 36
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JULSTICKAT
Roliga julprojekt att sticka
till stora och små
Jorid Linvik

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

N

u kan du sticka dina julklappar och ditt julpynt
själv! I Julstickat hittar du massor av projekt, både
stora och små, enkla och mer komplicerade. Här finns
vantar, mössor, tofflor, grytlappar, tomtenissar, änglar,
och mycket mer – allt i färger och mönster som hör
julen till.
Beskrivningarna är grundligt förklarade med tydliga
diagram och informativa bilder. Projekten passar både
erfarna stickare och dem som bara har lite erfarenhet av
mönsterstickning.

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Johanne Hjorthol/
Eva Andreasson
Band: Inbunden
Format: 190 x 260 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-487-5
Utkommer: September, vecka 38
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MJUKBAND
FARLIGT BESKYDD
Linda Sundgren

E

n ung doktorand hittas mördad i sitt torp ute på
Bogesund. Den enda rimliga förklaringen till det
brutala dådet verkar vara rånmord, men när ytterligare ett
offer hittas inte långt därifrån börjar polisen misstänka att
något annat ligger bakom.
Skärgårdstidningens chefredaktör, Angelica Moe, följer
utredningarna noga, men när hon väl börjar förstå hur
allting hänger samman kan det vara för sent.
Farligt beskydd är den tredje, fristående, delen i serien om
Angelica Moe där vi får möta en annan sida av Vaxholm
än den traditionella skärgårdsidyllen.

Linda Sundgren
är journalist med ett stort
intresse för kriminalfrågor.
Genom åren har hon skrivit
åtskilliga artiklar om brott och
straff, men också om försvaret
och sjöfart.
Fotograf: Sussi Lorinder

Omslag: Emma Graves
Band: Danskt band
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7861-488-2
Utkommer: Oktober, vecka 41
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POCKET Juni

”En utmärkt pusseldeckare i klassisk stil.
Som intresserad läsare
ser man fram emot nya
deckare med Anki och
Tryggve i huvudrollerna.”
Mats Garme,
Ölandsbladet

”Allt du önskar är en underhållande och fartfylld
historia. En lättläst och
välskriven feelgoodroman som står sig väl i
sin genre.”
enligt O

SOM DAGGEN STILLA KYSST

ALLT DU ÖNSKAR

Marianne Cedervall

Kristin Emilsson

Omfång: 310 sidor
Omslag: Sofia Scheutz
ISBN: 978-91-7779-844-6
Utkommer: Juni

Omfång: 333 sidor
Omslag: Sofia Scheutz
ISBN: 978-91-7779-845-3
Utkommer: Juni

”en fin historia om att
inte falla för det som
framstår som objektivt
bäst”
Lotta Olsson, DN

”Eleganta rundmålningar, fint tecknade personporträtt, melankolisk ironi. En välsedd återutgivning av en sann 1900-talsklassiker!”
Martin Lagerholm, Smålandsposten
(Årets bästa böcker, kritikernas val)
”Hur kan en bok skriven år 1932 som handlar om en familjs och
ett kejsardömes undergång fram till första världskriget kännas
så fräsch år 2018? Svaret är att bra böcker inte åldras.”
Eva Åström, Expressen Söndag
”Detta är verkligen en klassiker, som inte får bli bortglömd.”
Mats Garme, Ölandsbladet

RADETZKYMARSCHEN
Joseph Roth

Omfång: 428 sidor
Omslag: Kerstin Hansson
ISBN: 978-91-7779-846-0
Utkommer: Juni
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POCKET Juli
”som en historisk thriller,
fängslande läsning”
Le Monde

”en rörande historia om
en bortsprungen katt och
en hemlös man”
Femina

”Gripande”
Times

”Gripande, fin och stark!”
Jennies boklista

BORTSPRUNGEN

SANNINGEN OM
HITLERS DÖD

Britt Collins

Jean-Christophe Brisard
Lana Parshina

Omfång: 269 sidor
Omslag: Eva Lindeberg
ISBN: 978-91-7779-850-7
Utkommer: Juli

Omfång: 304 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-848-4
Utkommer: Juli

”Kriminellt kul”
Kenneth Gysing, Femina
”Härlig må bra-roman!”
Gunilla Wall, Hemmets Veckotidning
”en slags Thelma & Louise på gotländska”
Catrin Ormestad, Upsala Nya Tidning

SVINHUGG

Marianne Cedervall
Omfång: ca 300 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-851-4
Utkommer: Juli
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”Det här är en underbar roman av debutanten Marianne Cedervall! Den är
både varm, finurlig och full av humor och man bara måste veta hur det går
för Mirjam!”
Birgitta Delbrand, Året Runt
”Underbart makaber debutroman som imponerar”
Gunilla Wedding, Skånska Dagbladet

L I N D &C O

”I PMS-kossan skriver
Jonna Lundell utlämnande
om åren i Mjölby, om
varför hon valde att gå i särskola och hur hon upplevde
en abort vid 14 års ålder.
Men inte minst om sin nära
relation till mamman och
sin mormor.”
Ylva Lagercrantz Spindler,
Svenska Dagbladet

PMS-KOSSAN

Jonna Lundell
Leif Eriksson
Martin Svensson
Omfång: 231 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-849-1
Utkommer: Juli

Läsarröster:
”så mycket bättre än vad
jag trott. Mycket intressant
och lärorik bok. […] Betyg
5/5.”
Jessica

”Farlig lek är en actionfylld
deckare, från första till
sista sidan en snabbläst och
spännande historia med
filmisk dramaturgi.”
Sandra Sandström,
LitteraturMagazinet

FARLIG LEK

Angela Marsons
Omfång: 412 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-847-7
Utkommer: Juli

POCKET Augusti
”Svinhugg, Svartvintern och
Spinnsidan – rekommenderas
som några av de mest personliga
och fyndiga deckare som skrivits
i Sverige på senare år.”
Bengt Eriksson,
Tidningen Kulturen

SVARTVINTERN

Marianne Cedervall
Omfång: ca 310 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-856-9
Utkommer: Augusti

”Marianne Cedervalls prosa är
lättillgänglig och romanen blir
aldrig långrandig. Miljön är väl
fångad och personerna känns
trovärdiga”
Jenny Rydqvist, Sydsvenska
Dagbladet

”Alldeles utmärkt! Björn
Hellberg har ett synnerligen njutbart språk.”
Sven Larsson,
Helsingborgs Dagblad
”En utmärkt Walldeckare väl lämplig för
en nyutgåva efter 30 år.
En riktig pusseldeckare i
gammal stil”
Mats Garme,
Ölandsbladet

FÖDDE: EN DOTTER
Björn Hellberg

Omfång: 237 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-853-8
Utkommer: Augusti
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POCKET Augusti
”Obehagligt trovärdig
spänning.”
Lotta Olsson,
Dagens Nyheter

”Det här är en väldigt
charmig bok och mindre
förutsägbar än andra böcker
i feelgood-genren. […]
jag njöt av att läsa den här
varma berättelsen”
Västmanländskans bokblogg

”Välskriven, tänkvärd
och en riktig bladvändare.”
Mats Garme,
Ölandsbladet

”Jag skulle gärna läsa mer av
Ruth Hogan, Räddaren av
förlorade ting är en lovande
debut.”
Lottens bokblogg

RÄDDAREN AV
FÖRLORADE TING
Ruth Hogan

Omfång: 320 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-855-2
Utkommer: Augusti

DET HEMLIGA
RUMMET

Eva Swedenmark
Annica Wennström
Omfång: 287 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7779-854-5
Utkommer: Augusti

”Volker Wiedermann har skrivit en bok som suveränt översatt till svenska av
Per Lennart Månsson tar med oss till en av de sista stunderna av hopp just
innan mörkret slutligen föll.”
Sveriges Radio
”en liten tät, läsvärd dokumentärroman”
Göteborgs-Posten
”Oostende 1936 är en förtrollad bok om den sista ljusa sommaren innan
natten definitivt sänkte sig över världen, dessutom ledigt och ljust översatt av
Per Lennart Månsson.”
Dagens Nyheter

OOSTENDE 1936

Volker Wiedermann
Omfång: 176 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7779-852-1
Utkommer: Augusti
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”en mycket välskriven och väldokumenterad liten bok”
Norrbottens-Kuriren
”Weidermanns psykologiska inlevelse och författarbiografiska förtrogenhet är
djupt intagande, liksom hans ömsinta men osentimentala förmåga att levandegöra den säregna atmosfären av närhet, melankoli, fruktan och känslan av ett
slut”
Svenska Dagbladet
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POCKET September
Boken innehåller 199
pussel, facit samt en
inledande text med
instruktioner och tips.

”Det finns en ton i
böckerna som lite
påminner om McCall
Smiths romaner om
Mma Ramotswe.”
Inger Strandmark,
Dast Magazine

Allt från lätta till svåra
pussel.
Behändigt pocketformat för semestern,
eller jobbpendlingen.

SUDOKU
199 nya pussel

SPINNSIDAN

Marianne Cedervall

Mattias Boström

Omfång: ca 320 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7861-501-8
Utkommer: September

Omfång: 224 sidor
Omslag: Mattias Boström
ISBN: 978-91-7861-499-8
Utkommer: September

”[Lundholm] lyckas
med att både få med
sommarstämningen och
spänningen när Jack Larsson förutom att lösa brott
ska försöka bli en bättre
pappa.”
Upsala Nya Tidning
”Utmärkt bok inte minst
på grund av miljöskildringen.”
Ölandsbladet

SKÄRGÅRDSMORDEN
Lars Bill Lundholm

Omfång: 426 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7861-500-1
Utkommer: September

”Författaren är en god
berättare och har sinne
för att lyfta fram dramatiska och även komiska situationer. […] En
inblick i livet i oroshärdar
i vår nutid, som de flesta
inte har någon insyn i
Läsvärd och spännande!”
Ölandsbladet
”Strandbergs bok är intressant som en biografisk
skildring av en man som
SJÖMAN, LEGIONÄR, är plikttrogen och orädd
och har en brinnande lust
LEGOSOLDAT
att lära sig saker.
Roland Strandberg
Dast Magazine
Omfång: 271 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7861-502-5
Övrigt: Rikt illustrerad
Utkommer: September
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POCKET Oktober

”jag älskar det.
Och vi vill ha
fler! […] Snälla
Marianne, visst
återvänder de väl”
Johanna Ögren,
Bokhora, om
Spinnsidan

”Som vanligt när det gäller Dag
Öhrlunds böcker är underhållningsfaktorn hög.”
Mats Garme, Ölandsbladet
”Spännande och underhållande!”
Jennies boklista
”Underhållande”
Arne Dahl, Upsala Nya Tidning

DOMAREN

STORMSVALA

Omfång: 415 sidor
Omslag: Nils Olsson
ISBN: 978-91-7861-503-2
Utkommer: Oktober

Omfång: ca 280 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7861-504-9
Utkommer: Oktober

Dag Öhrlund

Marianne Cedervall

”en skarp blick […] Sara Beischer är en författare som behärskar
humorns svåra konst”
Kristian Ekenberg, Nerikes Allehanda
”Beischer har ett snabbt och rappt språk […] en mycket läsvärd roman”
Ulf Lundén, Dala-Demokraten
”Allt känns så självklart när Sara Beischer skriver. Det är inga krusiduller, inga störande filter, inga men […] jag vänder lydigt blad efter
blad, kan inte riktigt sluta läsa.”
Maria Store, Borås Tidning
”Redan i första kapitlet […] blir jag lite tårögt rörd.”
Therese Eriksson, Svenska Dagbladet

JAG SKA EGENTLIGEN INTE
PRATA OM DET HÄR
Sara Beischer

Omfång: 242 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7861-505-6
Utkommer: Oktober
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POCKET November

”han är en erfaren författare. I hur lätt dialogen
flyter. Hur ledigt arbetet
beskrivs och pusslet läggs.
Hur avspänt personerna
tecknas. […] Det är sådant
som skiljer en skribent från
en berättare, och sådana vill
man fortsätta läsa.
Susanne Holmlund,
Sundsvalls Tidning

”Om ni inte har läst
någon bok i denna serie
så kan jag rekommendera denna för det är den
bästa av alla”
Camilla,
Mitt bokintresse

SKUGGORNA RUVA

SOLSVÄRTA

Omfång: 424 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7861-508-7
Utkommer: November

Omfång: ca 280 sidor
Omslag: Emma Graves
ISBN: 978-91-7861-506-3
Utkommer: November

Jonas Moström

Marianne Cedervall

”Överraskande norsk deckare där upplösningen kommer i början. Och sen
kommer det en upplösning till! Och sen blir det ännu mer tilltrasslat. […]
Skicklig intrig.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter
”Det är lätt att komma in i denna välskrivna kriminalroman […] Jørgen Jæger
skriver spännande och verkar vara insatt i norskt polisarbete.”
Bror Andersson, Dast Magazine
”Monster är en lättläst och välskriven deckare i nordisk stil. Det här är den
typen av krim som jag gillar, med flyt i beskrivningarna och en vardaglig miljö.
I synnerhet så gillar jag karaktärerna, och drar en lättnadens suck över att
poliserna beter sig professionellt.”
Lottens bokblogg

MONSTER

Jørgen Jæger
Omfång: 415 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7861-507-0
Utkommer: November
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POCKET December

”Miljön skildras så levande
att den finns, porträtten av
Mörkös invånare utförs väl
[…] jag ser fram emot nästa
Mörkö-deckare, nu när en
lovande grund är lagd.”
Bengt Eriksson,
Smålandsposten

MORDEN PÅ MÖRKÖ
Samuel Karlsson

Omfång: 363 sidor
Omslag: Anders Timrén
ISBN: 978-91-7861-510-0
Utkommer: December

”Ett viktigt bidrag till historieskrivningen om Sverige”
Torbjörn Elensky,
Svenska Dagbladet
”Bernt Hermeles bok är en
nyttig påminnelse om vår egen
1930-talshistoria.”
Tomas Bresky, Norrländska
Socialdemokraten

”KOMMER DE, SÅ

SKJUTER JAG OSS”
Bernt Hermele

Omfång: 233 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7861-511-7
Utkommer: December

”Bernt Hermeles bok om judar
i Sverige innan och under andra
världskriget är en historieläxa
alla borde göra”
Julia Nilsson, Journalisten

”Efter fyra kritikerhyllade kriminalromaner […] är det inte direkt
överraskande att [den] senaste […] håller så hög klass. Den har alla de
ingredienser som jag älskar i en bra deckare: grävande i det förflutna,
trassliga relationer, överraskningar och inte minst att få nya insikter.
Lägg till att den är mycket välskriven, Alsterdal tillhör de bättre med
språket.”
Björn G Stenberg, Uppsala Nya Tidning
”I Blindtunnel finns breda stråk av äkta humanism och medkänsla.
Läsaren får en nyttig lektion om krigets meningslöshet, om den sköra
demokratin och kärlekens villkor. Tove Alsterdal har hittills skrivit fem
romaner […] Vi hoppas på mer.”
Ragnhild Oxhagen, Ölandsbladet

BLINDTUNNEL
Tove Alsterdal

Omfång: 272 sidor
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-7861-509-4
Utkommer: December
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