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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!

facebook.com/forlagspodden/

Vårens böcker från Lind & Co
JANUARI

MARS

Sarah Ford, Lev som en enhörning (v. 1)
Sarah Ford, Lev som en lama (v. 1)
Oyinkan Braithwaite,
Min syster, seriemördaren (v. 2)
Lotta Lundh, Vedergällningen (v. 2)
Armin Fuhrer, Görings hemliga spioner (v. 2)
Marianne Cedervall,
När sista strofen klingat ut (v. 3)
Ian Wright, Atlas för nyfikna. (v. 3)
Mikael Fuchs, Mannen i vattnet (v. 4)
Göran Sällqvist, Efter så många år (v. 4)
Anders Johansson, Den glömda armén (v. 4)
Sayaka Murata, Hur mår fröken Furukura? (v. 5)
Anna Ruston, Hemlig slav (v. 5)

Jørgen Jæger, Villospår (v. 12)
Kim Hjardar, Vikingar i krig och fred (v. 12)
Nazanin Nouri, Leif Eriksson, Martin Svensson,
Om jag dör nu kommer tidningarna skriva
mitt namn (v. 13)
M.J. Arlidge, Älskar inte (v. 13)

POCKET
Lotta Lundh, Familjen
Dag Öhrlund, Det lilla hotellet på rue d'Amour
Charlotte Perrelli, Flickan från Småland

FEBRUARI
Johanna Elomaa, Grottdykaren (v. 6)
Sinclair McKay, Dresden 1945 (v. 7)
Abbie Headon, Mamma, du är bäst (v. 9)
Holly Farrell, Odla örter (v. 9)
Kay Maguire, Odla frukt (v. 9)
Des Pawson, Knopar steg för steg (v. 9)
Eleanor McKenzie, Kamasutra (v. 9)
POCKET
Clare Mackintosh, Låt mig vara
Tony Johansson, Smugglaren
Kent Bersico, Zigenarjäveln

POCKET
Dag Öhrlund, Ingen lämnas kvar
Anna Keiler, Flickvänskontraktet
Ann-Britt Harsem, Mammas svek

APRIL
Creek Stewart,
365 överlevnadskunskaper som
kan rädda ditt liv (v. 14)
Stephan Rössner,
Bantardoktorn rockar fett (v. 14)
Eleonor Sager,
Lyckan kommer, lyckan går (v. 16)
Matt Sorum; Leif Eriksson; Martin Svensson,
En memoar av trummisen från Guns N’ Roses,
The Cult och Velvet Revolver (v. 16)
Qia Rindevall (red.),
Sveriges roligaste pressgrodor (v. 18)
POCKET
Marianne Cedervall, Sorgeängel
Anita Haglöf; Håkan Lahger,
Jag var Ingmar Bergmans hushållerska
Eva Swedenmark; Annica Wennström,
Hjortron och hjärtan
Veronica Linarfve, Inte helt Miss Lyckad
Anders Gustafson, Johan Kant, Blodspengar (utk. maj)
Rosamund Young, Kornas hemliga liv (utk. maj)
Kristin Emilsson, Fröken Liljekonvalj (utk. maj)
Eleonor Sager, Älskar, älskar inte (utk. maj)

L I N D &C O

Göran Sällqvist
har tidigare arbetat som
polis men är nu författare på
heltid. Han bor i Portugal
och Efter så många år är hans
debutroman.
Författarfoto: Privat

Klassisk
kriminalroman
med starka
personporträtt
EFTER SÅ MÅNGA ÅR
Göran Sällqvist

E

n man hittas torterad och ihjälslagen i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Tidigare samma dag har han upprepade gånger ringt en affärsman vid namn Rickard Ander.
På 1980-talet var Rickard Ander narkotikapolis i Göteborg. Det då avgörande tillslaget mot en internationell amfetaminliga fick ett högt pris och efterspelet blev katastrofalt
för Ander på det personliga planet.
Fast besluten av att få slut på den mardröm han trott att
han lämnat bakom sig för över trettio år sedan blandar sig
Ander i den aktuella mordutredningen mer än han borde.
Efter så många år är första delen i serien om Rickard Ander.
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Omslag: Miroslav Sokcic
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 409 sidor
ISBN: 978-91-7861-548-3
Utkommer: Januari, vecka 4
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Marianne Cedervall
har sedan 2008 gjort stor succé med
sin serie om väninnorna Mirjam och
Hervor. Numera skriver hon även
populära feelgood-deckare om den
något motsträviga mysterielösarduon
Anki och Tryggve. När sista strofen
klingat ut är den femte boken i
serien.
Författarfoto: Eva Lindblad

NÄR SISTA STROFEN
KLINGAT UT
Marianne Cedervall

D

et lackar mot jul på Gotland.
Ankis julstök och Tryggves
lugna ledighet går dock upp i rök
när den värsta snöstormen i mannaminne drar in över ön.
Helt oannonserat dyker dessutom
en bekant upp för att ta reda på vad
som hände hans gammelmoster när
hon på femtiotalet kom tillbaka till
Gotland från ett liv som missionär
i Afrika. Ju närmare han kommer
sanningen om gammelmostern,
desto mer spänd blir stämningen i
ett antal gårdar på ön – och till slut
blir situationen riktigt farlig.

Omslag: Sofia Scheutz
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-605-3
Utkommer: Januari, vecka 3
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Lotta Lundh
bor i Sunne. Vedergällningen
är tredje delen i serien om
kriminalkommissarie Erik
Ljung vid Sunnepolisen.
Författarfoto: Privat

VEDERGÄLLNINGEN
Lotta Lundh

E

n man hittas mördad i sjön Fryken, bragd om
livet på det mest bestialiska sätt. Kriminalkommissarie Erik Ljung får som första uppgift att
ta reda på vad i den mördade mannens liv som
föranlett ett sådant hat mot honom.
En kort tid efter likfyndet i sjön försvinner en
man med anknytningar till den mördade. Hänger
de två händelserna ihop – och i sådana fall hur?
Snart visar det sig att en seriemördare härjar i
lilla Sunne. Erik Ljung tvingas föra en intensiv
kamp mot klockan, för nu står ännu fler liv på spel.

Omslag: Emma Graves
Band: Danskt band
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 344 sidor
ISBN: 978-91-7861-602-2
Utkommer: Januari, vecka 2
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Mikael Fuchs
bor i Stockholm. Han är författare,
tecknare och jurist – förhoppningsvis
i den ordningen – och har uppdrag
som illustratör i böcker och tidningar
i flera länder. Tidigare har Mikael
även arbetat som manusförfattare
och var finalist i Hollywood Screenplay Contest med två filmmanus
samma år.
Författarfoto: Eva Lindblad

Läs också:

MANNEN I VATTNET
Mikael Fuchs

I

swimmingpoolen vid industrimagnat Karl Svante
Talbots villa på Djurgården hittas en man mördad.
Är offret Talbot själv eller någon helt annan? Och
varför är det så svårt till och med för kriminalpolisen
att få tillgång till information om magnaten?
Kriminalpoliserna Håkansson och Magnusson
tvingas nysta upp en rejält trasslig härva av svartsjuka,
lojalitetskonfliker och pengahunger.
Det här är andra delen i kriminalserien Stockholm
noir. Del ett, Mord på öppen gata, nominerades hösten
2019 till Crimetime Awards debutantpris.

978-91-7779-733-3

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-607-7
Utkommer: Januari, vecka 4
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Jørgen Jæger
är en av Norges bästsäljande kriminalförfattare.
Hans böcker om Ole Vik
och Cecilie Hopen utspelar
sig i den fiktiva småstaden
Fjellberghavn och har blivit
mycket uppskattade. Jæger
har nominerats till Norges
bokhandlarpris fyra gånger.
Författarfoto: John Andresen

”Ännu en bra Jæger”
Stavangers Aftonblad

VILLOSPÅR
Jørgen Jæger

L

iket av en man hittas i älven i Drammen. Kommissarie Cecilie Hopen tvingas resa dit för att
identifiera om den döde är hennes sambo Bernhard,
som polisen påstår. Den döde mannen visar sig vara en
annan, men var är den försvunne Bernhard? Har han
blivit utsatt för brott eller håller han sig borta frivilligt?
Ett flertal drunknade har hittats i älven, men när
polisen på plats inte visar något intresse för att bistå
Cecilie tar hon hjälp av sin före detta chef, Ole Vik. De
båda hittar snart kopplingar till ett kriminellt nätverk
som sysslar med grov människohandel, brutalt våld och
prostitution. Situationen ställs på sin spets när Cecilie
häktas, misstänkt för mord.
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”En mästerlig
spänningsroman!”
Tvedestrandsposten

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 411 sidor
ISBN: 978-91-7861-641-1
Utkommer: Mars, vecka 12

L I N D &C O

M.J. Arlidge
bor i England och har i många
år arbetat med tv-produktioner,
bland annat som författare till
BBC-serien Tyst vittne.
Älskar inte är sjunde boken i
serien om kriminalkommissarie
Helen Grace. Serien har sålts till
ett tjugotal länder och legat på
topplistor världen över.
Författarfoto: Mark Sims

ÄLSKAR INTE
M.J. Arlidge

E

n kvinnokropp hittas vid sidan av en väg
tidigt på morgonen. Vid första anblick tycks
det hela vara en tragisk olycka, men snart står det
klart för kriminalkommissarie Helen Grace, som
är den första att anlända till platsen, att det handlar om ett kallblodigt mord – kvinnan har blivit
brutalt skjuten. Frågan är bara varför någon skulle
vilja döda en högt älskad fru och mamma?
Älskar inte är en halsbrytande thriller som
utspelar sig under loppet av 24 timmar. Det här
är den vassaste och mest adrenalinfyllda Helen
Grace-boken hittills.

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-631-2
Utkommer: Mars, vecka 13
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Oyinkan Braithwaite
är född 1988 i Lagos, Nigeria. Hon
studerade vid Kingston University
och har därefter arbetat som skribent
och redaktör. Hon har tidigare utgivit
noveller i olika antologier och har själv
gett ut några av sina verk. Min syster,
seriemördaren har vunnit flera priser,
bland annat Los Angeles Times Award
för bästa thriller 2019, och var nominerad till det prestigefyllda Booker Prize
2019. Den har översatts till flera språk,
och filmrättigheterna är redan sålda.

”Blodig, ettrig och olycksbådande … det här är en liten
thriller som likt ett skorpionstick kommer att lämna ett
svidande minne efter sig.”
New York Times

MIN SYSTER, SERIEMÖRDAREN
Oyinkan Braithwaite

K

oredes syster Ayoola har för tredje gången gjort sig av
med en pojkvän under parollen ”självförsvar”. Och
för tredje gången måste Korede städa upp efter henne.
Korede vet att hon borde gå till polisen, men hon älskar
sin syster och blod är tjockare än vatten … Åtminstone
fram till den dag då Ayoola börjar dejta mannen som
Korede varit kär i ända sedan första gången hon träffade
honom. Hon tänker inte låta honom dö – men att rädda
honom skulle innebära att hon måste offra sin syster.
Min syster, seriemördaren är en vass thriller som trots
sin svarta humor har en allvarlig kärna – en bok om
moraliska dilemman, våld, trauman och familjerelationer.
Samtidigt är det en hyllning av systerskap och lojalitet.
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”Färgstark och chockerande
rolig, och varje knivskarp
mening träffar rätt … Jag kan
knappt vänta på Braithwaites
nästa bok.”
Sunday Times

”Brännhet.”

Paula Hawkins, författare till
Kvinnan på tåget

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Michael J. Windsor, Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7861-650-3
Utkommer: Januari, vecka 2

L I N D &C O

Sayaka Murata
har hyllats i hemlandet Japan
och världen över för den här
varma och roliga kärleksförklaringen till en udda figur
som är lika mycket en allvarlig
fundering över det ”normala”
livet.
Författarfoto © Bungeishunju Ltd.

”Härligt knasig
− oemotståndlig”
The Observer

HUR MÅR FRÖKEN FURUKURA?
Sayaka Murata

K

eiko Furukura är trettiosex år, har aldrig
haft en pojkvän och har jobbat i den lilla
närbutiken i arton år. Hennes föräldrar är oroliga
och vännerna undrar varför hon inte träffar någon
och gifter sig.
Men Keiko har hittat sitt eget sätt att ge livet
mening, och hon tänker inte låta någon eller
något komma emellan henne och närbutiken.

Omslag: Kerstin Hanson
Översättning: Vibeke Emond
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 170 sidor
ISBN: 978-91-7861-634-3
Utkommer: Januari, vecka 5

11

L I N D &C O

Eleonor Sager
debuterade 2018 med Älskar, älskar
inte. Nu utges Lyckan kommer,
lyckan går, den andra delen i hennes
serie om systrarna Lind. Eleonor
Sager bor i Stockholm, är journalist
och jobbar på ett produktionsbolag i
tv-branschen.
Författarfoto: Eva Lindblad

Läs också:

LYCKAN KOMMER, LYCKAN GÅR
Eleonor Sager

E

milia Lind känner att hennes biologiska klocka tickar allt snabbare. Hur svårt kan det egentligen vara
att träffa någon man vill dela livet med? Väldigt svårt
tydligen, och det här med Tinder-dejtande är inte riktigt
hennes grej.
Lillasyster Madelen är gravid och borde sväva fram på
små rosa moln, men det är något som inte stämmer. Vad
är det som händer med hennes man Nicolas, hon känner
knappt igen honom nuförtiden. Kan han ha träffat
någon annan?
Lyckan kommer, lyckan går är en modern och urban
feelgood när den är som bäst, med romantik, komedi
och livets stora frågor.
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978-91-7779-732-6

Omslag: Emma Graves
Band: Danskt band
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7861-629-9
Utkommer: April, vecka 16

L I N D &C O

Stephan Rössner
är professor och överläkare på överviktsenheten vid Karolinska
universitetssjukhuset, numera
professor emeritus. Han bor i
Stockholm, syns ofta som expert och
inspiratör i Aftonbladets Viktklubb
och håller matlagningskurser.
Författarfoto: Eva Lindblad

BANTARDOKTORN ROCKAR FETT
Anekdoter från ett läkarliv

Stephan Rössner

P
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7861-612-1
Utkommer: April, vecka 14

rofessor Stephan Rössner, hela Sveriges bantardoktor under många år, berättar här på ett både
rörande och roligt sätt om sitt liv i hälsans tjänst.
Vi får följa med en ung Stephan Rössner som blir
utkallad på hembesök, träffa de dåtida giganterna
inom kirurgin och stiga ner i kulvertarna på Karolinska sjukhuset.
Det här är en bok för den som slukar medicinska biografier eller tv-serier – eller som helt enkelt
uppskattar en synnerligen välskriven memoar av en av
våra mest välkända läkare.
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Mikko Paasi
är professionell dykare, verksam i Thailand.
Den thailändske kungen belönade honom
med en medalj för räddningsinsatsen i grottan Tham Luang.
Johanna Elomaa
är journalist, tidigare nyhetsankare och författare. Hon är arbetar som frilansjournalist.

Bilder ur boken

GROTTDYKAREN
Mikko Paasi och den dramatiska
räddningsoperationen
Johanna Elomaa

J

uli 2018, Chiang Rai, norra Thailand. Juniorfotbollslagets 12 spelare och deras unge tränare
fångas inne i ett grottsystem som översvämmas.
Den enda möjligheten att rädda dem är att dyka
in i grottan. Den finske dykaren Mikko Paasi blir
drivande i en operation som hela världen tror är
dömd att misslyckas.
Under sina tonår i Helsingfors sköt Paasi en vän
till döds av en olyckshändelse, och har sedan dess
brottats med ånger och skuld. Hur många räddade
liv krävs för att sona hans tragiska förflutna?
14

Översättning: Mattias Huss
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 270 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7861-528-5
Utkommer: Februari, vecka 6

L I N D &C O

Nazanin Nouri sökte själv upp
medförfattarna Leif Eriksson och
Martin Svensson efter att ha läst
självbiografierna de skrivit om och
med hennes idoler.
Pernilla Gesén är barn- och
ungdomsförfattare med över 30
tidigare utgivna böcker.

En omskakande
flyktberättelse

OM JAG DÖR NU KOMMER TIDNINGARNA
SKRIVA MITT NAMN
Nazanin Nouri
Leif Eriksson
Martin Svensson
Pernilla Gesén

N

azanin Nouri flyr tillsammans med sina föräldrar och
sin storebror från talibanernas skräckvälde i Afghanistan till Iran. Där blir de utsatta för rasism och hennes pappa fängslas, torteras och skickas sedan tillbaka till Afghanistan. Pappan lyckas ta sig tillbaka till Iran, råkar i händerna
på människosmugglare som för familjen över gränsen till
Turkiet. Familjen fortsätter därefter sin flykt och hamnar i
Aten, där de bor i ett rivningshus och börjar drömma om
att någon gång kunna ta sig till Sverige.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 131 x 189 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-639-8
Utkommer: Mars, vecka 13
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En bok av
trummisen i ett av
världshistoriens
största rockband,
Guns N'Roses, full
av tidigare okända
berättelser

EN MEMOAR AV TRUMMISEN FRÅN
GUNS N'ROSES, THE CULT OCH
VELVET REVOLVER
Matt Sorum

K

okainsmuggling, skottlossningar, mord och
evighetslånga dekadenta fester. Matt Sorums bok
skulle närmast kunna beskrivas som rockbiografiernas
motsvarighet till filmen Blow.
Men istället för att bli USA:s främsta knarkimportör blir Matt världsberömd trummis i band
som Guns N’Roses, The Cult och Velvet Revolver,
och istället för att ruttna i ett fängelse i New York
lyckas han resa sig i sista minuten och gå vidare.
I denna självbiografi berättar Matt Sorum för första
gången rakt och ofiltrerat om allt det där som Slash
och Duff utelämnade i sina böcker.
16

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 152 x 232 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-640-4
Utkommer: April, vecka 16
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Anna Ruston
är en pseudonym. ”Anna” är
idag 47 år gammal och lever
i Storbritannien. Efter att ha
undkommit förövaren har hon
hittat tillbaka till ett vanligt liv
med partner och egna barn.

HEMLIG SLAV
Kidnappad och utnyttjad i tretton år
Anna Ruston

A

nna växer upp i en dysfunktionell familj. Som 15-åring
blir hon vän med en taxichaufför och går med på att
följa honom hem. Det dröjer tretton år innan hon lyckas fly
därifrån.
Anna hålls fångad av en sadistisk pedofil och utsätts för
tortyr och fruktansvärda sexuella övergrepp. Trots att hennes
psyke är nedbrutet och hennes kropp svårt misshandlad,
lyckas Anna till slut ta sig ur sin mardrömslika tillvaro.
Hemlig slav är en chockerande men samtidigt hoppfull
sann berättelse om en kvinnas okuvliga överlevnadsvilja.

Omslag: Emma Graves
Översättning: Erik Nisser
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 303 sidor
ISBN: 978-91-7861-632-9
Utkommer: Januari, vecka 5
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GÖRINGS HEMLIGA SPIONER
Nazisternas hemliga
underrättelsetjänst
Armin Furher

B

akom beteckningen ”Riksluftfartsministeriets forskningsmyndighet”
dolde sig nazisternas största underrättelsetjänst, med Hermann Göring i spetsen.
Verksamheten var okänd både för det tyska
folket och de allierade, trots att högkvarteret
låg i centrala Berlin. Med toppmodern utrustning avlyssnades härifrån fiendens radiokommunikation, utländska regeringar och
diplomater – men också Tredje rikets egna
funktionärer, exempelvis Joseph Goebbels.

Armin Furher
är historiker och statsvetare som
i över 20 år har arbetat som
journalist för de tyska tidningarna
Welt och Focus. Görings hemliga
spioner är den första av hans
böcker som översätts till svenska.

”Hitler låter Göring
avlyssna Goebbels
kärleksprat. Armin
Fuhrer visar oss än en
gång en absurd – och
bortglömd – aspekt av
nazidiktaturen.”
Dagbladet

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 240 sidor
ISBN: 978-91-7861-534-6
Utkommer: Januari, vecka 2
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DRESDEN 1945
Bombningarna och efterdyningarna
Sinclair McKay

K

lockan 9.45 den 13 februari 1945 inledde
det brittiska flygvapnet en av de mest
förödande attackerna under andra världskriget:
bombningen av Dresden. Byggnader, vägar och
annan infrastruktur totalförstördes. Brandbomber
piskade fram en eldstorm och förvandlade gator
och skyddsrum till smältugnar. Stadens invånare
var chanslösa. Följande morgon tog amerikanskt
bombflyg vid och anföll ruinerna. I Dresden 1945
beskrivs stadslivet dagarna före anfallet och bombningarna timme för timme.

Sinclair McKay
har tidigare skrivit den hyllade
bästsäljaren Kodknäckarnas hemliga liv i Bletchley Park (2015). Han
är litteraturkritiker i Telegraph
och Spectator och bor i London.
Dresden 1945 utges samtidigt på
flera språk i samband med att det
var 75 år sedan bombningarna
ägde rum.

75 år sedan
bombningen av
Dresden

Översättning: Kjell Waltman och
Inge R Larsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 450 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7861-536-0
Utkommer: Februari, vecka 7
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DEN GLÖMDA ARMÉN
Norge−Sverige 1939−1943
Anders Johansson

O

mkring 20 000 norska flyktingar rekryterades i Sverige
under andra världskriget till en hemlig militärutbildning.
Flera bataljoner – dolda bakom det vilseledande namnet polititroppene – började rustas 1943, bakom ryggen på den svenska
samlingsregeringen och militärledningen. Det krävdes mod,
pengar och fräckhet för att mitt under brinnande krig upprätta en hemlig armé på neutral mark. Vid krigsslutet i maj 1945
stod cirka 15 000 norska soldater redo på den svenska sidan
av gränsen.

Anders Johansson
var tidigare journalist på
Dagens Nyheter i 35 år,
främst utrikesreporter, bland
annat som tidningens första
utrikeskorrespondent i Afrika.
Den glömda armén är sedan
länge slutsåld och kommer nu i
en prisvärd och efterlängtad
nyutgåva med nytt förord av
författaren. Hösten 2020 utges
hans biografi Mysteriet Malcolm
Munthe – Churchills agent i Norden.

”Johansson ger nya
perspektiv på Sveriges
neutralitet under kriget.
Hans skildring kastar
nytt ljus över svenskarnas agerande.”
Nerikes Allehanda
”Anders Johansson
sätter i Den glömda
armén med spets och
kunnighet fingret på
en oerhört intressant
och märklig företeelse
i det neutrala Sverige
krigsåren 1943–1945.”
Eskilstuna-Kuriren

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 584 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7861-531-5
Utkommer: Januari, vecka 4
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VIKINGAR I KRIG OCH FRED
Havets härskare
Kim Hjardar

V

ikingarna var havets härskare. Från 700-talet
och fram till 1100-talet landade drakskeppen på
nästan alla stränder i västvärlden. Vilka var egentligen folkslaget från Norden? I denna bok presenteras
vikingarnas samhälle och unika livsstil, deras vapen
och tro och den skoningslösa kampen om Skandinavien. Vikingar i krig och fred är rikt illustrerad med
bilder av arkeologiska fynd och rekonstruerade scener
ur nordbornas dramatiska liv.

Kim Hjardar
är historiker vid universitetet
i Oslo med huvudsaklig
inriktning på vikingatid och
nordisk medeltid. Han har lång
erfarenhet av att förmedla och
levandegöra vikingatiden och
har tidigare utgivit
Vikingarnas värld (2016).

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 170 x 240 mm
Omfång: ca 220 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad med
bilder och kartor
ISBN: 978-91-7861-533-9
Utkommer: Mars, vecka 12
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365 ÖVERLEVNADSKUNSKAPER
SOM KAN RÄDDA DITT LIV
Creek Stewart

Ö

verlevnadssituationer kan uppstå när
som helst. Gränsen mellan liv och död
är ibland hårfin. Den bästa beredskapen är
kunskap och att man är trygg med de livsviktiga
färdigheterna – oavsett om det handlar om att
överleva några timmar eller under en längre tid.
Den här boken innehåller 365 kunskaper,
tips och trick, tillräckligt många för att hålla dig
sysselsatt ett helt år.

Creek Stewart
är verksam som överlevnadsinstruktör och författare. 365
överlevnadskunskaper som kan
rädda ditt liv är den första av hans
många böcker som översätts till
svenska. Läs mer på:
www.creekstewart.com.

Läs på
Träna
Preppa
Överlev

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 288 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7861-529-2
Utkommer: April, vecka 14
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ATLAS FÖR NYFIKNA
100 kartor som visar världen på ett nytt sätt
Ian Wright

H

ar du någonsin funderat på vilka länder som har
den längsta befolkningen? Eller vilka nationer som
har ambassader i Nordkorea? Eller hur mycket en stor
stark kostar runt om i världen? Eller var vilda lejon lever?
Atlas för nyfikna är en avslöjande, tankeväckande och rolig kartbok, fylld av kultur, historia, politik och onödigt
vetande. Boken kommer säkerligen att förändra ditt sätt
att se på världen.

Ian Wright
driver Brilliant Maps, en av de
populäraste och mest välbesökta
kartsajterna. Han har ett brinnande
intresse för kartor men är även en
hängiven vandrare. 2015 blev han
den första personen att gå längs
Londons nya tunnelbanekarta.

Canadians live
Exempel50%
påofkartor
ur boken:
south of the red line
While the 49th parallel is often thought of as the border
between the US and Canada, the vast majority of Canadians
(roughly 68%) live below it, with more than 50% of Canadians
living south of 45°42’N (the red line).

Toronto (43°42’N) and Montreal (45°30’N), Canada’s biggest
and second-biggest cities respectively, both lie just below the
line, as does Ottawa (45°25’N), the capital and fourth-largest
city.

50 % av kanadensarna bor
söder om den röda linjen.

NU

NT
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NL
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The 20 largest islands
in the world compared
Here are a few more facts about the islands below:
• Canada owns four of the top 20 islands, while Indonesia
owns all or part of ﬁve.
• The least populated is Canada’s Ellesmere Island, with just
191 people.
• The most populated is Indonesia’s Java, with 145 million
people.

• The United States does not have a single island in the top 20,
though Hawai’i (Big Island) is the 76th largest in the world.
• Only three islands belong to more than one country – New
Guinea, Borneo and Ireland.
• Australia, three times the size of Greenland, is considered
a continent rather than an island.

Världens 20 största öar
1,000 km

Greenland

New Guinea

Borneo

Madagascar

Baﬃn

Sumatra

Honshu

Victoria

Great Britain

Ellesmere

Sulawesi

South Island

Java

North Island

Luzon

Newfoundland

Cuba

Iceland

Mindanao

Ireland

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Dan Mogford/Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 216 sidor
ISBN: 978-91-7779-709-8
Utkommer: Januari, vecka 3
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Boken är utgiven i samarbete
med Royal Botanic Gardens,
Kew, i Storbritannien. Där har
man odlat växter i mer än 250 år
och har världens mest variationsrika odling med fler än 19 000
olika arter.

Kay Maguire
är utbildad vid Royal Botanic
Gardes i Kew och har givit ut
en mängd böcker om odling
och trädgårdsskötsel.

ODLA FRUKT
Planera, odla och skörda din egen fruktträdgård
Kay Maguire

D

etta är en heltäckande, och vackert illustrerad, guide
till fruktodling. Du får lära dig vilka plantor som
trivs var, vilken jord du ska använda, och vilka redskap och
verktyg du behöver ha hemma. Här finns också tips om
hur du sår, hur och när du ska beskära, och hur och när du
skördar din frukt. Boken bjuder också på 12 spännande
projekt som visar olika sätt att använda frukterna på, till
exempel hur du kan torka din skörd och hur du gör en
god kvittenmarmelad.
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Översättning: Marie Widén
Omslag: Sarah Pyke/Lind & Co
Band: Kartonnage
Format: 160 x 209 mm
Omfång: 144 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7861-588-9
Utkommer: Februari, vecka 9
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Boken är utgiven i samarbete
med Royal Botanic Gardens,
Kew, i Storbritannien. Där har
man odlat växter i mer än 250 år
och har världens mest variationsrika odling med fler än 19 000
olika arter.

Holly Farrell
är trädgårdsmästare och har givit
ut en mängd böcker om odling
och trädgård, bland annat Odla
din egen miniatyrträdgård
(Lind & Co, 2018).

ODLA ÖRTER
Planera, odla och skörda din egen kryddträdgård
Holly Farrell

D

römmer du om en egen örtagård? Då är detta boken för
dig. Med inspirerande bilder och tydliga instruktioner
beskrivs här hur man kommer igång med sin kryddträdgård,
hur man sköter den och får den att frodas. Du får veta
vilken jord som är bäst för vilken växt, vilka kryddor som
är mest lättodlade, när på året man ska så, när det ska ansas
respektive skördas. I boken ges också tips på hur man kan
använda örterna, till exempel recept på pesto och hur man
kan smaksätta drinkar, olja och vinäger.

Översättning: Marie Widén
Omslag: Sarah Pyke/Lind & Co
Band: Kartonnage
Format: 160 x 209 mm
Omfång: 144 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad
ISBN: 978-91-7861-587-2
Utkommer: Februari, vecka 9
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KNOPAR STEG FÖR STEG
Des Pawson

L

är dig knyta över 100 knopar med hjälp av enkla
och tydliga steg-för-steg-instruktioner och foton.
Här finns knopar för alla tillfällen och användningsområden: i hushållet och i trädgården, vid segling, fiske,
camping och klättring. I Knopar steg för steg får du också
lära dig hur du väljer, använder och förvarar dina rep
och tillhörande utrustning på bästa sätt. Med boken
följer ett snöre, så att du kan öva på knoparna. Boken
har ett behändigt format vilket gör den enkel att ta med
sig på campingresan eller i båten.
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Översättning: Svante Skoglund
Omslag: Eva Andreasson
Band: Mjukband
Format: 100 x 191 mm
Omfång: 400 sidor
ISBN: 978-91-7861-606-0
Utkommer: Februari, vecka 9
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Perfekt
mors dagpresent!

MAMMA, DU ÄR BÄST
Liz Temperley

M

ed underbart charmiga och söta illustrationer presenteras här några av djurvärldens honor och deras
ungar. I korta faktatexter beskrivs hur de olika djuren tar
hand om och samspelar med sina små. Här kan man till
exempel läsa om lejonhonor som gärna ger av sin mjölk till
andras ungar och om havsuttern som blåser upp ungens päls
till en naturlig flytväst så att den tryggt kan guppa omkring
innan den kan simma.
Mamma, du är bäst hyllar alla mammor runt om i världen
och påminner oss om hur otroligt värdefull och speciell en
mamma är. En perfekt present på mors dag!

Översättning: Shu-Chin Hysing
Omslag: Octopus Publishong Group/
Shu-Chin Hysing
Band: Kartonnage
Format: 140 x 166 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7861-556-8
Utkommer: Februari, vecka 9
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LEV SOM EN LAMA
och hitta lugnet
LEV SOM EN ENHÖRNING
och bli lite lyckligare
Sarah Ford

I

dessa lekfullt illustrerade böcker får du ta del av
lamans och enhörningens korta men kärnfulla
reflektioner om vad som är viktigt i livet. Laman
fokuserar på att hitta lugnet och ta saker med ro.
Enhörningen ser värdet i att glädjas åt och känna
tacksamhet över de små sakerna i livet.
Lev som en lama och Lev som en enhörning är två
charmiga små böcker som på ett lättsamt och humoristiskt sätt förmedlar tankar om allvarliga saker,
nämligen hur man kan minska stress och oro i sitt
liv, och istället finna ett inre lugn och fylla tillvaron
med harmoni och glädje. Roliga och tankeväckande
presentböcker!
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Översättare: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Mjukband
Format: 107 x 147 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN:
Lev som en lama: 978-91-7861-557-5
Lev som en enhörning: 978-91-7861-559-9
Utkommer: Januari, vecka 1
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SVERIGES ROLIGASTE
PRESSGRODOR
Qia Rindevall (red.)

P

ressgrodor från hela landet är ett mycket omtyckt
inslag i tidningen Journalisten sedan mer än 35 år
tillbaka.
I den här samlingen får vi omkring 300 av redaktionens egna favoritexempel på hur fel – och hur roligt!
– det kan bli. Allt från avgörande stavfel till tankemässiga kortslutningar. Den här boken bjuder på Sveriges
roligaste pressgrodor!

Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 150 sidor
ISBN: 978-91-7861-633-6
Utkommer: April, vecka 18

KAMASUTRA
Njutningens sköna konst
Eleanor McKenzie

D

etta är boken för dig som vill få ut mer
av ditt sexliv. Med utgångspunkt i den
österländska kärlekstraditionen – kamasutra – ger
boken lättförståeliga steg-för-steg-instruktioner
till olika ställningar och beröringstekniker som
förhöjer njutningen och erbjuder nya dimensioner av sensuella och sexuella upplevelser.

Översättning: Anna Troberg
Omslag: Lind & Co
Band: Kartonnage
Format: 195 x 260 mm
Omfång: 128 sidor
Övrigt: Rikt illustrerad i färg
ISBN: 978-91-7861-609-1
Utkommer: Februari, vecka 9
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POCKET VÅR 2020

Omslag: Emma Graves

Omslag: Emma Graves

Omslag: Niklas Lindblad

Omslag: Emma Graves

”Sökandet är spännande
och nervkittlande”
Dast Magazine

”Det är inte ofta jag använder ordet ’förtjusande’
men den parisdoftande
Det lilla hotellet på rue
d’Amour (Lind & Co) är
just det.”
Femina

”Som att sitta vid Charlotte Perrellis köksbord
och samtala med henne.
[…] Gillar du Charlotte
kommer du älska den här
boken.”
Aftonbladet Söndag

”Clare Mackintosh är skicklig på att skapa den där
typiska Gone Girl-intrigen
där alla förutsättningar
för berättelsen plötsligt
vänds upp och ner en bit in
i handlingen.”
Norra Skåne

Det lilla hotellet på
rue d'Amour
Dag Öhrlund
299 sidor
978-91-7861-615-2
Utkommer i januari

Flickan från Småland
Charlotte Perrelli,
Leif Eriksson och
Martin Svensson
240 sidor
978-91-7861-616-9
Utkommer i januari

Låt mig vara
Claire Mackintosh
Övers. Hanna Svensson
432 sidor
978-91-7861-617-6
Utkommer i februari

”Lotta Lundh lyckas väl
med att skildra föräldrarnas
förtvivlan.”
Ystads Allehanda
Familjen
Lotta Lundh
265 sidor
978-91-7861-614-5
Utkommer i januari

Hela
historien
– del 1 och 2 –
nu i samma
volym!
Omslag: Anders Timrén

Omslag: Niklas Lindblad

”Johansson vill – och
lyckas med – mycket mer i
sin nya, andra deckare”
Kristianstadsbladet

”Det är sorgligt att
läsa hur romerna blivit
behandlade men i boken
finns också en värme, inte
minst när Kent talar om
sin passion – bilar.”
Skaraborgs Allehanda

”Ingen lämnas kvar är en
bra sommardeckare som
fungerar att läsa oavsett om
du läst de tidigare böckerna i
serien eller inte.”
Kulturbloggen

Läsarröster:
”Vilken härlig liten feelgood-pärla! Måste verkligen tipsa om denna!”

Zigenarjäveln
Utpressad, kidnappad,
skenavrättad
Kent Bersico med
Thomas Sjöberg och
Oliver Dixon
ca 500 sidor
978-91-7861-619-0
Utkommer i februari

Ingen lämnas kvar
Dag Öhrlund
512 sidor
978-91-7861-620-6
Utkommer i mars

Flickvänskontraktet
Anna Keiler
377 sidor
978-91-7861-621-3
Utkommer i mars

”Spännande – en riktig
bladvändare.”
Ölandsbladet
Smugglaren
Tony Johansson
265 sidor
978-91-7861-618-3
Utkommer i februari
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Omslag: Sofia Scheutz

Omslag: Emma Graves

”Jag är kär i den här
boken!”

L I N D &C O

Omslag: Emma Graves

Omslag: Emma Graves

Omslag: Niklas Lindblad

Omslag: Emma Graves

”oerhört gripande”
Bokstunder

”Sorgeängel är en skön
läsupplevelse som varmt rekommenderas.”
Ölandsbladet

”en välgörande påminnelse om
att Den Stora Konstnären kan
vara en liten människa”
Kvällsposten
”både kittlande och generös
med praktikaliteter kring
geniet”
Fokus

”Samtliga förför sina läsare,
dels med vardagliga händelser
som drabbar en Östersundsfamilj, och dels med recept så
lockande att det nästan doftar
från böckerna.”
Blekinge Läns Tidning, om
böckerna i ”bär-serien”

Jag var Ingmar Bergmans
hushållerska
Anita Haglöf och
Håkan Lahger
185 sidor
978-91-7861-636-7
Utkommer i april

Hjortron och hjärtan
Eva Swedenmark och
Annica Wennström
263 sidor
978-91-7861-624-4
Utkommer i april

Omslag: Niklas Lindblad

Omslag: Sofia Scheutz

”bör läsas av alla som dricker
mjölken och äter köttet från våra
medvarelser”
Svenska Dagbladet

”Det är med andra ord
feelgood med extra
spänning i lagom doser,
[...] man kan inte lägga
ifrån sig boken förrän
sista sidan är läst.”
Ölandsbladet

Mammas svek
Anne-Britt Harsem
Övers. Erik Nisser
271 sidor
978-91-7861-622-0
Utkommer i mars

Sorgeängel
Marianne Cedervall
300 sidor
978-91-7861-623-7
Utkommer i april

Omslag: Emma Graves

Omslag: Nils Olsson

”Linarfve har hittat en skön
berättarstil, ett enkelt språk
och byggt upp en trevlig
huvudperson att följa. [...]
Tänkvärt, amusant och
ärligt.”
Mariestads-Tidningen

”Språket flyter på bra
och beskrivningen
av ö-livet i Roslagen
är bokens största
behållning.”
BTJ

Inte helt Miss Lyckad
Veronica Linarfve
377 sidor
978-91-7861-625-1
Utkommer i april

Blodspengar
Anders Gustafson och
Johan Kant
298 sidor
978-91-7861-626-8
Utkommer i maj
”Det blir en varm och kärleksfull
berättelse om hur desperata drömmar och konventioner krockar med
verkligheten. […] Osedvanligt bra
berättat om moderna livsstilsideal”
Dagens Nyheter

Omslag: Emma Graves

Älskar, älskar inte
Eleonor Sager
265 sidor
978-91-7861-627-5
Utkommer i maj

”Det är helt enkelt en fantastisk
bok, fylld av härliga berättelser”
bokbloggerskan.blogspot.com
Kornas hemliga liv
Rosamund Young
Övers. Ylva Stålmarck
160 sidor
978-91-7861-637-4
Utkommer i maj

Instagram/lindochco
Facebook/Lind & Co

Fröken Lilljekonvalj
Kristin Emilsson
323 sidor
978-91-7861-628-2
Utkommer i maj

För recensionsexemplar kontakta lena@lindco.se
postadress Bokförlaget Lind & Co, Box 1052, 101 39 Stockholm
besöksadress Hantverkargatan 8, 112 21 Stockholm

.

tel 08-643 38 46 www.lindco.se
Formgivning: www.designstudioe.com/Lind & Co
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