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DEN YTTERSTA RÄTTVISAN
Dag Öhrlund

Domaren Suzanne Eriks förnekar sig inte. Den 
rättvisa hon inte kan skipa i hovrätten ordnar hon 
på fritiden, fortfarande genom att tvinga väninnan, 
prästen Jessica, att hjälpa henne. Men Jessicas ångest 
och tvekan växer sig allt starkare, inte minst sedan de 
mördat två poliser. Hon vill lägga det vidriga bakom 
sig och bilda familj med sin nya kärlek Anders.

Suzanne ser hotet mot deras gemensamma aktioner 
och måste än en gång överväga vad hon ska göra 
med väninnan. Och när det gäller att städa undan 
oönskade människor blir Suzanne allt mer otålig och 
dessutom – slarvig …

Den yttersta rättvisan är den andra delen i serien om 
Suzanne, domaren som tar lagen i egna händer. 

Sagt om Domaren, första delen 
om Suzanne: 
”Som vanligt när det gäller Dag 
Öhrlunds böcker är underhållnings-
faktorn hög.”
Mats Garme, Ölandsbladet

”Spännande och under-
hållande!”
Jennies boklista

Dag Öhrlund är en av Sveriges mest 
lästa författare. Han är tidigare mest 
känd för succéböckerna om psyko- 
paten Christopher Silfverbielke, och 
har innan han blev författare arbetat 
som journalist och fotograf. Öhrlund 
har även skrivit flera kriminalromaner 
om den buttre kommissarien Ewert 
Truut, vilka på kort tid blivit en stor 
läsarsuccé.
Författarfoto: Jan Dahlqvist
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NARRSPEGEL
Björn Hellberg
Narrspegel tar avstamp i en tragedi i Hovs hallar. Dä-
refter fortsätter handlingen i den närliggande fiktiva 
idyllen Staden, där pulserande passioner blandas 
med kylig beräkning och hänsynslös vinningslystnad.
Kommissarie Sten Wall och hans kolleger ställs inför 
ett gåtfullt drama med många förgreningar. ”Det 
känns som att stirra rätt in i en narrspegel”, konstat-
erar Wall när utredningen är på väg att köra fast. Det 
är närmast omöjligt att avgöra vad som är sant och 
vad som är förvillelser.

Sten Wall gör här comeback efter ett par års uppe-
håll. Genom sin originella framtoning och sitt äkta 
engagemang i varje enskilt fall har Sten Wall blivit en 
svensk deckarklassiker och en sann läsarfavorit. 

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

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: Ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-252-4
Utkommer: Augusti, vecka 32

Sagt om Björn Hellbergs tidigare 
Sten Wall-deckare:
”En riktig rysare som inte passar till 
kvällslektyr för mörkrädda.[…] 
Björn Hellberg är värd en eloge för 
en finurligt uträknad och väl formu- 
lerad intrig.”
Kerstin Larsson, Nerikes Allehanda

”Det här är en läsvärd deckare och 
Hellberg har som vanligt ett elegant 
och mustigt språk som det är svårt 
att inte tycka om […] formulering- 
arna är roande och rent av mäster-
liga.” 
Linus Hellman, Skaraborgs Allehanda
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Tony Johansson (f. 1978) bor i Lund 
och har en bakgrund som krönikör i 
bland annat Skånska dagbladet och 
Västerbottens Folkblad. År 2014 
debuterade han med Den tredje passa- 
geraren. Andra delen i serien, Smugg- 
laren, utkom 2018.
Författarfoto: Per Wilkens 

KÄLLA X
Tony Johansson 

En död man hittas på Ven och i ett självmordsbrev 
säger han sig ha mördat en kvinna på ön. Men hon är 
försvunnen. Kommissarie My Englund kopplas in på 
vad som tycks vara ett rutinärende, men snart visar det 
sig att mannen är en känd grävande journalist. Den 
saknade kvinnan likaså.

Englund inser att det inte är ett självmord. Men 
riktigt hur komplicerat fallet är och vilka krafter som 
ligger bakom kan hon inte ana. Ännu en gång kom-
mer hennes och Erik Larssons vägar att korsas – med 
livet som insats.

Källa X är den tredje delen i serien om poliskommis-
sarie My Englund och journalisten Erik Larsson. 

L I N D&C O
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Sagt om tidigare böcker: 
”Tony Johansson skriver liksom 
i sin förra roman igenkännande 
och trovärdigt.”
Skånska Dagbladet

”Spännande – en riktig  
bladvändare”
Ölandsbladet

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

Fyra unga män avslutar sin militärtjänst med ett fylleslag på en 
Finlandsfärja – en fest som slutar med ett brutalt brott. 

Tjugofem år senare sker ett mord i Stockholm. Utredningen leds 
av kriminalkommissarie Martin Jacobsson och de unga kriminal- 
inspektörerna Oscar Bodfors och Sasha Blagojevic, som lärde känna 
varandra redan första dagen på Polishögskolan.

Utredningen går fort framåt och ganska snabbt är man säker på 
att ha hittat gärningsmannen. Men när ett nytt mord sker börjar 
polisen tvivla. Är man verkligen inne på rätt spår? 

Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: 415 sidor
ISBN: 978-91-7861-550-6
Utkommer: Maj, vecka 19
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Band: Inbunden
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Edvard Fenvik har tidigare 
arbetat som jurist men är 
nu författare på heltid. Han 
bor strax utanför Stock-
holm och Blodsband är hans 
debutroman.
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CURARE
Martin Rössel 
En äldre man hittas mördad i sin paradvåning på Öster-
malm. Mördaren har lämnat ett kryptiskt meddelande till 
polisen och det blir tydligt att fler mord är att vänta. 

Erika Hård är kriminalinspektör vid sektionen för 
grova brott i Stockholm. Hon tränar MMA, lyssnar på 
Rammstein och är livrädd för att bli kär. Tillsammans 
med sina kollegor är det hon som får i uppdrag att ta fast 
seriemördaren, men det visar sig snart att det inte bara är 
polisen som jagar en mördare, utan även en mördare som 
jagar en polis …

Curare är en roman om hämnd mot en värld som pro-
fiterar på de mest oskyldiga. Men också om en slumrande 
ondska som väcks till liv hos ett barn som far illa.

Martin Rössel är låtskrivare och musik-
producent. Han har tidigare vunnit 
Ikaros-priset för P1-programmet ”Att 
bomba Irak – Vilken hit” samt haft ett 
scoop i Aftonbladet om Lundin Oil och 
södra Sudan. Rössel är född 1959 och bor  
i Stockholm. Curare är hans debutroman.
Författarfoto: Cato Lein  

Omslag: Anders Timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm 
Omfång: Ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7861-699-2
Utkommer: Maj, vecka 22
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DEN TRETTONDE BOMBEN
Mats Svensson
1972: Ett modifierat Viggenplan startar från en flyg-
bas i Blekinge, men något går fel och planet kraschar.

Nutid: Samtidigt som en misstänkt terroristcell 
dyker upp på radarn hos den svenska säkerhetspolisen 
får både en svensk journalist och den ryska militären 
information om att det modifierade stridsplanet kan 
ha burit på kärnvapen.

Vem ligger bakom informationen och vad fanns 
egentligen ombord på planet som kraschade 1972?

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7861-694-7
Utkommer: Juni, vecka 23
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Mats Svensson är född 1973 och 
utbildad civilingenjör. Han bor på 
landet utanför Sjöbo i Skåne till-
sammans med sin fru. Den trettonde 
bomben är hans debutroman.
Författarfoto: Emil Malmborg
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SELEKTIVA SELMA 
Josefine Sandblom
Selma är inte nöjd med mycket i sin pensionärs- 
tillvaro i Motala. Ingenting, för att vara exakt. För 
att behålla sin livslust och uppleva spänning rör  
hon sig lite utanför lagen. 

Två mil därifrån finns Eva-Lisa. Hon lämnade 
Stockholm för kärlekens skull, men har nu blivit 
lämnad för grannens artonåriga dotter. Kvar blev 
hon med deras tolvåriga son, skammen, huslånet och 
ett underbetalt jobb på lasarettet.

När Selma tvingas åka in till sjukhuset möts de två. 
En trevande vänskap växer fram och inget blir sig 
likt igen.

Josefine Sandblom skriver böcker i en 
salig blandning av allvar, romantik och 
slag-under-bältet-humor, men har in-
nerst inne en kraftig förkärlek för rapp 
feelgood, typiska hängmatteromaner.
Författarfoto: Eva Lindblad

Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
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Utkommer: Maj, vecka 22
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SVARTA LÖGNER
Jane Isaac

Naomi är död och Evas värld 
rasar samman i ett kaos av våld 
och droger …

Kriminalkommissarie Helen 
Lavery leder utredningen efter 
att Naomi Spence hittats skjuten. 
Hon börjar pussla ihop de få 
ledtrådarna, och det verkar snart 
som om fallet är på väg mot en 
prydlig upplösning. Men kanske 
är allt för prydligt. Och även 
om Helen inte vet det håller en 
snara på att dras åt också kring 
henne själv. Kommer hon kunna 
rädda både sig själv och Naomis 
bästa väninna, den försvunna Eva 
Carradine?   

UTOM RIMLIGT TVIVEL
Gary Bell
Scott Kershaw

Elliot Rook är en framgångsrik 
jurist … och en bluff.

Efter ett brutalt mord i Rooks 
hemstad anklagas den ökände 
Billy Barber för brottet. Han vill 
att Rook ska försvara honom och 
hotar med att avslöja hemligheter 
som kan rasera det liv som 
advokaten mödosamt har byggt 
upp.

Tillsammans med Zara Barnes, 
en ung praktikant med brokig 
bakgrund, börjar Rook gräva i 
fallet och förstår att sanningen 
kommer stå någon dyrt. 

Jane Isaac är bosatt i 
Northamptonshire, Eng-
land. Hennes första roman, 
An Unfamiliar Murder, 
kom 2014 och har sedan 
dess följts av ytterligare sju. 
Svarta lögner är en klassisk 
brittisk polisdeckare och 
den första av Jane Isaacs 
böcker som ges ut på 
svenska. 

Översättning: Fredrika Spindler
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 270 sidor
ISBN: 978-91-7861-713-5
Utkommer: Juni, vecka 24

”Stig åt sidan, La Plante. Vi har en 
ny kriminalkommissarie i stan.” 
Susan May, Suspense Magazine

Gary Bell är överrättsadvokat 
i Storbritannien, specialiserad 
på stora bedrägerimål och 
mordfall. Bell är numera även 
känd från BBC-serien The 
Legalizer.  

Scott Kershaw har skrivit två 
romaner och har tidigare även 
jobbat som både kock och 
journalist.
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Clare Mackintosh har haft enorma 
framgångar med sina psykologiska 
spänningsromaner Jag lät dig gå, Jag 
ser dig och Låt mig vara och har själv 
varit med om en katastrof lik den i 
När allt är över.
Författarfoto: smartphotography.co.uk

NÄR ALLT ÄR ÖVER
Clare Mackintosh
Max och Pip är ”det perfekta paret” och när de 
dessutom får sonen Dylan är lyckan total. Tyvärr är 
den också kortvarig, för Dylan lider av en aggressiv 
cancerform.

En dag får Max och Pip ett mardrömsbesked: Vården 
kan inte göra mer för Dylan och han kommer aldrig 
att kunna leva något som ens liknar ett värdigt liv.

I ett Sliding Doors-liknande upplägg får läsaren följa 
föräldrarna i två olika versioner av en och samma 
gripande och mångbottnade historia om kärlek, sorg 
och hopp.

Omslag: Emma Graves 
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7861-693-0
Utkommer: Juni, vecka 23
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MAKTSPELARNA
Min turné med den svenska överklassen 
Bengt Ericson

De är, eller har varit, skickliga skådespelare allesam-
mans: Peter Wallenberg, Antonia Ax:son Johnson, Jan 
Stenbeck, Erik Penser … Under pressade förhållanden 
har de fått lära sig att bemästra publiken med framträ-
danden där konsten att hålla masken är en nödvän-
dighet. Maktspelarna är boken om hur skådespelen 
har regisserats och om hur en ny överklass befäste sina 
positioner i vårt land. Aktörerna har samtidigt haft 
en sak gemensamt: Rädslan för att allt en dag kan tas 
ifrån dem.

Bengt Ericson, en av Sveriges mest 
erfarna ekonomijournalister, har under 
en fyrtioårig skrivarkarriär träffat och 
intervjuat dem alla. Detta är hans berät-
telse från insidan.

Författarfoto: Sören Andersson / TT

Sagt om Spekulanten:
”den viktigaste boken just nu. […] 
lättsamt skrivet av en djupt insatt 
skribent […] Läs.”

Nicklas Mattsson, 
Tidningen Entreprenör

Omslag: Emma Graves 
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7861-693-0
Utkommer: Juni, vecka 23
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BLAND MYGLARE, MINISTRAR  
OCH MILJARDÄRER
Jan Mosander
Beväpnad med nyfikenhet och envishet visar Jan 
Mosander hur gediget journalistiskt fotarbete går 
till. Vad hände egentligen med kungafamiljens del 
i de jättelika släktförmögenheterna i Tyskland och 
Österrike? Hur kunde Hitlers rustningsminister Albert 
Speer lura oss alla? Visste den hyllade oppositionelle 
östtyske sångaren och poeten Wolf Biermann om att 
säkerhetstjänsten Stasi avlyssnade folk han bjöd hem? 
Och hur gick det för krämarna och deras mördande 
barnmatsreklam? Detta och mycket mer får vi ta del av 
i Jan Mosanders stilsäkra och underhållande reportage.

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-249-4
Utkommer: Maj, vecka 20

Jan Mosander har varit journalist i över fem 
decennier. Hans grävande reportage har väckt 
stor uppmärksamhet och belönats med Stora 
journalistpriset och många andra utmärkelser. 
Han har arbetat på Aftonbladet och Expressen, 
och som korrespondent för Sveriges Radio. 
Författarfoto: Jacob Forsell 

Pressröster om Bland spioner,  
kommunister och vapenhandlare (2012):

”Han skriver som han talar, Jan Mosander. 
Vackert, enkelt, rättframt med spänning, 
klang, stil. […] Det finns ingenting som 
inte har hänt, men mycket som inte har 
berättats. Det är där Jan Mosander fyller i 
och gör sig absolut nödvändig.”  

Johan Croneman, Dagens Nyheter

”Jan Mosander är en av ett fåtal svenska 
kvalitetsreportrar. En av dem som vågat 
tränga lite längre bakom kulisserna än 
andra och vänt på varje sten.”  
Rolf Asmundsson, Östran
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FINLAND 1944
Mellan Hitler och Stalin
Henrik Meinander

Finland 1944: Den unga nationens självständighet och demo- 
krati står på spel. Stalins flyg bombar Helsingfors, samtidigt som 
Hitlers Tyskland pressar på för att hålla Finland i krig. Finland 
står inför ett avgörande vägval. Henrik Meinander skildrar de 
dramatiska händelserna månad för månad och redogör för de 
politiska, militära och diplomatiska processerna. Finland 1944 
ger en levande och insiktsfull bild av ett år som präglar Finland 
än idag.

Henrik Meinander (f. 1960) är professor i historia vid Helsingfors 
universitet och har i över 30 år utforskat olika aspekter av Finlands 
historia. 

”fokuseringen på året 1944 är utomordentligt lyckad  […]   
En sällsynt godbit.”  Helsingin Sanomat

”ett fascinerande panorama över en extremt ödesmättad period i 
Finlands historia.” Österbottens Tidning

DE SKA JU ÄNDÅ DÖ
Tio år i svensk  
underrättelsetjänst

Gunnar Ekberg

För första gången någonsin berättar här en agent som arbetat  
för den svenska underrättelsetjänsten om sina uppdrag på fältet. 
Här finns allt som ingår i klassiska spionskildringar – telefon- 
avlyssning, kodade meddelanden, hemliga möten och inbrott – 
men också brevbomber, rån, flygplanskapningar, kidnappningar 
och kontakter med terroristorganisationernas innersta kretsar 
och besök i deras träningsläger. Detta är en unik och spännande 
berättelse och samtidigt ett stycke viktig nutidshistoria. 

Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 423 sidor
Övrigt: Illustrerad, nyutgåva
ISBN: 978-91-7861-695-4
Utkommer: Maj, vecka 19

Gunnar Ekberg levde under en period med skyddad identitet men 
kunde sedermera verka öppet inom reklambranschen i Malmö. 
Boken har fått sin titel efter ett citat av Wadie Haddad, dåvarande 
operationschef för den palestinska organisationen PFLP, när han 
berättade om ett kommande attentat för författaren. 
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MÜNCHEN 1918
När författare och 
drömmare tog makten
Volker Wiedermann

Vid slutet av första världskriget organi- 
serar journalisten och teaterkritikern Kurt 
Eisner en revolution som utan blodspillan 
störtar monarkin och utropar rådsrepub-
liken Bayern. Allt tycks möjligt: radikal 
pacifism, direktdemokrati och sociala 
rättigheter. De drömmare som tar mak-
ten – författare, poeter, dramatiker och 
intellektuella – föreställer sig nya sätt att 
forma samhället. Med sin karaktäristiskt 
skarpa prosa visar Volker Weidermann 
hur en liten grupp människor kunde ha 
ändrat historiens gång. 

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 275 sidor
ISBN: 978-91-7861-535-3
Utkommer: Maj, vecka 22

Volker Wiedermann föddes i 
Darmstadt 1969 och studerade 
statsvetenskap och germanistik i 
Heidelberg och Berlin. Han arbetar 
som litteraturredaktör för Der Spiegel 
och har tidigare utkommit med den 
hyllade boken Oostende 1936 på 
svenska.
Författarfoto: Stadtgören Photodesign/
Elke Dörfel 

”Volker Weidermann frammanar 
kraftfullt energin, förvirringen, farsen 
och tragedin i drömmarnas revolution 
med några fantastiska ögonvittnes- 
skildringar av personer som verkligen 
kunde skriva. […] en övertygande och 
fängslande berättelse.” 
The Telegraph

978-91-7779-852-1 (Pocket)

Läs också:
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BÄDDA DIN SÄNG
Små handlingar som kan förändra ditt liv 
… och kanske också världen
William H. McRaven 

Att bädda sängen är en handling som kan få 
större konsekvenser än du tror. Att stiga upp och 
uträtta dagens första uppgift kommer att ge dig 
motivation att få ännu mer gjort. Detta är en av 
de lärdomar som hjälpt William H. McRaven, 
inte bara under hans 37 år inom USA:s elitför-
band, utan även i privatlivet. Denna inspirerande 
bok innehåller universella visdomar, praktiska råd 
och uppmuntran. Vem som helst kan tillämpa 
kunskapen för att förändra sitt liv – och världen – 
till det bättre …

William H. McRaven är pensionerad 
amiral från U.S. Navy. Som fyrstjärnig 
amiral var han befälhavare över alla 
USA:s specialförband. Den interna-
tionella bästsäljaren Bädda din säng – 
som utkommer på nära 30 olika språk 
– är baserad på ett tal McRaven höll till 
avgångsstudenterna vid University of 
Texas 2014. Videoklippet av det blev 
viralt och har visats 10 miljoner gånger 
på Youtube.

”En bok för att inspirera 
dina barn och barnbarn 

att bli allt de kan bli” 
Wall Street Journal

”en tunn, men kraftfull bok.” 
USA Today

”storslagna, smarta 
och koncisa idéer.” 

Forbes

Översättning: Jan Wibom
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: Ca 140 sidor
ISBN: 978-91-7903-240-1
Utkommer: Maj, vecka 20
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VÄRDETRANSPORTRÅNAREN
Matti Saréns maffialiv

Harri Nykänen

Ludvika, Uppsala, Sigtuna … Listan 
över platser där Matti Sarén utfört 
väpnade värdetransportrån är lång. Han 
levde i många år ett dubbelliv. Utåt sett 
var han en affärsman som festade med 
kändisar i Stockholm och på Rivieran. 
Samtidigt var han yrkeskriminell, känd 
i Sveriges undre värld och bekant med 
personer inom den italienska maffian 
och Colombias drogkarteller. Hand- 
lingen låter som hämtad från en action-
film. Men det här är på riktigt.

Översättning: Mattias Huss
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 229 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7861-647-3
Utkommer: Juni, vecka 23

Harri Nykänen är kriminal- 
reporter och författare. 

Matti Sarén har idag läm-
nat det kriminella livet och 
är verksam som föreläsare.

I ETT HUS I ALVDAL
Anne-Britt Harsem

Alvdalsfallet är ett av Norges värsta 
och mest uppmärksammade över-
greppsfall. En ohygglig pedofilring 
avslöjades 2011 och bland annat 
dömdes en kvinna för sexuella 
övergrepp på barn, däribland sina 
egna. 

Succén Mammas svek belyste 
händelserna ur dotterns perspektiv 
och nu är det sonen Kevin som 
berättar om en uppväxt präglad av 
övergrepp, missbruk och bristande 
omsorg. Samtidigt är det en berät-
telse om ett barns nästan gränslösa 
lojalitet mot en förälder. 

Omslag: Emma Graves 
Översättning: Erik Nisser
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-692-3
Utkommer: Maj, vecka 22

Anne-Britt Harsem är 
författare och har skrivit 
i flera genrer. Mest känd 
är hon för böckerna om 
Alvdalsfallet.



17

L I N D&C O

Översättning: Mattias Huss
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 229 sidor
Övrigt: Illustrerad
ISBN: 978-91-7861-647-3
Utkommer: Juni, vecka 23

HJÄRNGYMPA FÖR HUNDAR
50 utmanande lekar för en  
smartare hund 
Sophie Collins

Lek är ett perfekt sätt att träna din 
hund – bara du väljer rätt lekar. Här 
beskrivs femtio aktiviteter som hjälper 
dig att stärka relationen med din 
hund, träna på lydnad, öva hundens 
kognitiva förmåga och förbättra dess 
fysik och smidighet. 

Översättning: Monika Andersson
Omslag: Eva Andreasson
Band: Kartonnage
Format: 174 x 234 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7861-610-7
Utkommer: Maj, vecka 20 

STORA KORSORDSBOKEN
I Stora korsordsboken finns ett sjuttio- 
tal 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.

FLER AV SVERIGES  
BÄSTA ORDVITSAR 

Varje år anordnas SM i ordvitsar, 
och i denna bok hittar du ett urval 
av de allra bästa tävlingsbidragen. Så 
släpp skamkänslorna och ge dig hän 
åt en orgie i lustigheter. Ordvitsar är 
nämligen inte bara till för pinsamma 
pappor. Innerst inne älskar vi alla att 
plåga oss själva och vår omgivning 
med vitsar. Här kommer nu upp- 
följaren till succén Sveriges bästa 
ordvitsar – helt enkelt Fler av Sveriges 
bästa ordvitsar!

. 

Omslag: Emma Graves 
Översättning: Erik Nisser
Band: Inbunden 
Format: 135 x 210 mm
Omfång: Ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-692-3
Utkommer: Maj, vecka 22

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: Ca 110 sidor
ISBN: 978-91-7861-714-2
Utkommer: Maj, vecka 20

Omslag: Niklas Lindblad
Band: Mjukband
Format: 225 x 300 mm
Omfång: 84 sidor
ISBN: 978-91-7861-691-6
Utkommer: Maj, vecka 20
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POCKET JUNI

KURRAGÖMMA
M.J. Arlidge 

Kurragömma är den sjätte, 
fristående boken om kriminalkom-
missarie Helen Grace. Serien har 
sålts till ett tjugotal länder och legat 
på många topplistor världen över.

”Arlidge håller en jämn nivå och 
läsaren lär inte bli besviken!”
Anna Mi Matzén, Barometern 

”många spänningsingredienser”
Sandra Sandström,  
LitteraturMagazinet

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Omfång: 378 sidor
ISBN: 978-91-7861-716-6

SOMMAR VID SOMMEN
Camilla Dahlson 
 
Med Sommar vid Sommen bjuder 
författaren Camilla Dahlson på ett 
härligt feelgood-äventyr. Det här är 
första delen i serien om Sommen.

”En härlig sommarberättelse som 
fick mig att skratta många gånger.”
bokbesatt.se

”Vill man läsa en mysig, charmig 
och lättsam feelgood kan jag varmt 
rekommendera den här.”
Malins bokblogg

”Det här är en riktigt härlig, 
somrig bok […] bjuder på ett antal 
intressanta personporträtt”
Sofies bokblogg

Omslag: Emma Graves
Omfång: 269 sidor
ISBN: 978-91-7861-717-3

STASI
Östtysklands hemliga polis, 
1945–1990
Jens Gieseke

”oumbärlig för var och en som 
vill förstå hur kontrollstaten 
DDR fungerade”
Jan Christensen,  
Göteborgs-Posten

”ett standardverk i ordets bästa 
bemärkelse och en påminnelse 
om att verkligheten ibland är mer 
intrikat och intressant än dikten”
Fredrik Persson-Lahusen, 
Aftonbladet

”mycket läsvärd skildring […] 
flera intressanta aspekter av den 
gigantiska övervaknings- 
apparaten”
Linus Hellman, Skaraborgs 
Allehanda

Översättning: Per Lennart Månsson
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 383 sidor
ISBN: 978-91-7861-718-0
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DET LILLA SIMSÄLLSKAPET  
VID HAVET  
Katie May 

Det lilla simsällskapet vid havet är 
en charmig feelgood om vänskap, 
kärlek och om att våga bryta 
upp och börja om mitt i livet. 
En oemotståndlig roman för alla 
som gillar Jenny Colgan och Lucy 
Diamond.

”skön läsning i sommar, vare sig du 
simmar eller ej.”  
Blekinge Läns Tidning

”en helt ljuvlig roman”
boktokig.blogspot.com

Översättning: Mia Gahne
Omslag: Lind & Co
Omfång: 392 sidor
ISBN: 978-91-7861-721-0

JUST INNAN JAG DOG
S.K. Tremayne 

”Författaren till Istvillingar lyckas 
än en gång skapa en spännande 
berättelse som gjord för sträck-
läsning.”
Maria Näslund, Göteborgs-Posten

”Tremayne debuterade med den 
gastkramande skräckberättelsen 
Istvillingar som var osedvanligt 
lyckad. Just innan jag dog går aldrig 
över gränsen till skräckskildring, 
men Tremayne är lika skicklig på 
att bygga upp spänningen.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Översättning: Lena Kamhed
Omslag: Emma Graves
Omfång: 378 sidor
ISBN: 978-91-7861-719-7

ANDRA VÄRLDSKRIGET I 
SVERIGE
Främmande makter på besök
Lars Gyllenhaal  

”[Det är] ett nöje att läsa 
Lars Gyllenhaals senaste bok 
Andra världskriget i Sverige […] 
illustrationerna är många och 
ofta unika […] Gyllenhaal är 
en författare med stövlarna på 
sig, alltid beredd att ge sig ut för 
att kontrollera fakta eller för att 
samla in nya. […] Det är så han 
jobbar. Jag lyfter på hatten.”
Clas Svahn, Dagens Nyheter

”en bra vägvisare för alla med 
intresse för vår egen militära 
historia”
Hemvärnet

Omslag: Mikael Norman
Omfång: 200 sidor
ISBN: 978-91-7861-725-8

POCKET JULI
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POCKET AUGUSTI

MORD PÅ ÖPPEN GATA 
Mikael Fuchs

Mord på öppen gata är första delen 
i kriminalserien Stockholm noir 
och blev nominerad till Crimetime 
Award för årets deckardebut 2019.

”Mikael Fuchs debutroman är 
oemotståndligt elegant skriven, 
och förmedlar en stämning som 
skulle göra Raymond Chandler 
avundsjuk.”
Dagens Nyheter

”Mord på öppen gata må vara en 
pastisch men en med finess, en ren 
njutning i sin konsekvens. Fuchs 
berättar en inte särskilt märkvärdig 
historia som med sin språkliga 
briljans bli stor underhållning.”
Barometern 

”Fuchs skriver med enkel självklar-
het och mycket svärta i humorn.”
Upsala Nya Tidning

Omslag: Emma Graves
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7861-722-7

I MÖRDARENS SKUGGA 
Samuel Karlsson 

Det här är den andra delen i 
serien om polisinspektör Jessica 
Jackson, en serie som bjuder på 
högoktanig spänning i country 
noir-stil.

”Karlsson har förfinat sin berättar- 
teknik och resultatet är en riktigt 
nervkittlande deckare som 
verkligen sätter Västervik och 
östra Småland på den svenska 
deckarkartan.” 
Johannas deckarhörna

”Karlsson fortsätter att skildra 
lilla Mörkö i Tjusts skärgård så 
levande – miljön som männi-
skorna, sommargäster kontra 
öbor – att man kunde tro att 
ön verkligen finns […] seriens 
andra del, befäster Mörkö som 
kriminalmiljö och Mörköserien 
som klart läsvärda deckare.”
Bengt Eriksson, Ystads Allehanda

Omslag: Anders Timrén
Omfång: 384 sidor
ISBN: 978-91-7861-724-1

EN OSKYLDIG KVINNA 
Amy Lloyd  

”Gastkramande spänning som visar 
hur lättlurade vi är.”
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

”Amy Lloyd vänder på många ste-
nar och det finns mer att diskutera 
i En oskyldig kvinna än i de flesta 
andra thrillers.”
LitteraturMagazinet

Översättning: Mia Gahne
Omslag: Emma Graves
Omfång: 352 sidor
ISBN: 978-91-7861-723-4
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Barnböcker
sommar 2020
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555 ROLIGA KLISTERMÄRKEN 
Dinosaurier / Djur

Susan Mayes (text)
Dan Crisp (ill.)

Skapa dina egna bilder med djur och dinosaurier 
med de här roliga klistermärkesböckerna! Varje 
uppslag presenterar en ny scen som du kan fylla 
med fina klistermärken. Ge liv och rörelse till de 
färgglada miljöerna och gör dina egna konstverk. 

Översättning: Lind & Co
Omslag: Lind & Co
Ålder: 3−6 år
Band: Boardbook 
Format: 235 x 310 mm
Omfång: 16 sidor 
ISBN: 978-91-7861-677-0
Utkommer: Maj, vecka 21

Översättning: Maria Ulaner
Omslag: Maria Ulaner
Ålder: 3−6 år
Band: Häftad 
Format: 216 x 280 mm
Omfång: 56 sidor inkl 4 ark 
med klistemärken
ISBN: Djur 978-91-7903-254-8
Dinosaurier 978-91-7903-255-5
Utkommer: Juni, vecka 24

BYGGARBETSPLATSEN
Bland grävmaskiner, lyftkranar 
och lastbilar 

Christina Braun (text)
Sebastian Coenen (ill.)

Följ med till olika byggarbetsplatser 
och se hur det går till att bygga hus, 
broar och tunnlar. I de detaljrika 
illustrationerna finns det massor av 
spännande saker att upptäcka och 
lära sig. Läs om en mängd olika 
jobb: träffa murare, timmermän, 
takläggare, kranförare och många 
fler. Här finns också uppslag med 
bilder på fordon och verktyg. 

På Lind & Co finns även: 
• Bondgården
• Fordon
• Fotboll
• Hästar och enhörningar
• Monster

• Prinsessor och slott
• Rymdvarelser
• Semester
• Sjöjungfrur
• Älvor
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Översättning: Lind & Co
Omslag: Lind & Co
Ålder: 3−6 år
Band: Boardbook 
Format: 235 x 310 mm
Omfång: 16 sidor 
ISBN: 978-91-7861-677-0
Utkommer: Maj, vecka 21

Översättning: Lind & Co
Omslag: Lind & Co
Ålder: 3−6 år
Band: Mjukband 
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 
978-91-7861-704-3 (Djur)
978-91-7861-705-0 (Fordon)
Utkommer: Maj, vecka 20

MIN FÖRSTA MÅLARBOK
Djur / Fordon

Kirsteen Robson (text)
Jenny Brown (ill.)

Dessa charmiga målarböcker gör det enkelt 
för små barn att öva på finmotoriken. Med 
tydliga, tjocka linjer är djuren och fordonen 
lätta att färglägga. Här finns till exempel 
en dansande lama, en klättrande koala, 
en flygande luftballong och en hovrande 
helikopter som väntar på att få färg! 

Extra tjocka, 
tydliga linjer!
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Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Ålder: 3−6 år 
Band: Kartonnage 
Format: 254 x 254 mm
Omfång: 32 sidor
Utkommer: Juni, vecka 23

DE TRE BOCKARNA BRUSE
Nat Lambert (text) 
Christina Forshay (ill.) 
ISBN: 978-91-7861-683-1

DEN FULA ANKUNGEN 
H.C. Andersen (text) 
Lucy Barnard (ill.) 
ISBN: 978-91-7861-681-7

TÖRNROSA
Jamie French (text) 
Kimberley Barnes (ill.) 
ISBN: 978-91-7861-684-8

DEN LILLA SJÖJUNGFRUN 
H.C. Andersen (text) 
Kimberley Barnes (ill.) 
ISBN: 978-91-7861-682-4

Fyra klassiska sagor som lästs och älskats i genera-
tioner ges nu ut i något förkortade versioner, med 
färgglada och livfulla illustrationer. Här kan en ny 
generation bekanta sig med prinsessan som sov i 
hundra år, ankungen som blev en svan, den lilla 
sjöjungfrun som så förtvivlat gärna ville ha ben och 
bockarna som lyckades lura det stora trollet. 
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Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Ålder: 3−6 år 
Band: Kartonnage 
Format: 254 x 254 mm
Omfång: 32 sidor
Utkommer: Juni, vecka 23

TÖRNROSA
Jamie French (text) 
Kimberley Barnes (ill.) 
ISBN: 978-91-7861-684-8

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson 
Ålder: 3−6 år
Band: Kartonnage
Format: 236 x 236 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7861-670-1
Utkommer: Juni, vecka 25

Min första sagoskatt
MIN FÖRSTA SAGOSKATT
Godnattsagor
Oakley Graham m.fl.  (text)
Alexia Orkrania m.fl. (ill)

Denna sagosamling innehåller sex nyskrivna 
och charmiga berättelser, lagom långa att 
läsas vid läggdags. Följ med rävungen på 
hans första vinteräventyr eller Lilla Pingvin 
som övervinner sin rädsla och lär sig simma. 
Här finns en ny favoritsaga för alla! 

MIN FÖRSTA SAGOSKATT
Klassiska sagor 
Susie Linn m.fl.  (text)
Rosie Butcher, Ian Pointer m.fl. (ill)

Här är sex välkända berättelser samlade: 
Askungen, Guldlock, Hans och Greta, Röd- 
luvan, Tre små grisar och Jack och bön- 
stjälken. Dessa tidlösa favoriter fortsätter  
att trollbinda barn. I något förkortade sagor 
med färggranna och fina illustrationer kan 
en ny generation lära känna Askungen och 
de andra.

Översättning: Lind & Co
Omslag: Lind & Co 
Ålder: 3−6 år
Band: Kartonnage
Format: 236 x 236 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7861-671-8
Utkommer: Juni, vecka 25
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TRYNTROLLET OCH BJÖRNEN
Charlotte Habersack (text)
SaBine Büchner (ill.)  
Björnen har blivit rik och köpt sig en fin grotta. 
Resten av pengarna har han gömt under madrassen. 
Men hans grannar verkar skumma. De går förbi 
med misstänkta saker: En trästock, ett rep, en stege 
och sprängämnen. Det kan bara betyda en sak – de 
planerar att bryta sig in i hans hem och ta pengar-
na! För att skydda sig bygger björnen en mur runt 
grottan och sätter galler för fönstren. Men så en dag 
går Tryntrollet förbi ...  

Tryntrollet och björnen är en rolig, charmig och 
tänkvärd berättelse som visar att misstänksamhet 
sällan lönar sig, utan att man har allt att vinna på 
välvilja och ett öppet sinne. 

Översättning: Valle Wigers
Omslag: Shu-Chin Hysing
Ålder: 3−6 år
Band: Inbunden
Format: 215 x 300 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-7861-676-3 
Utkommer: Maj, vecka 19

Uppföljaren 
till succén 

Ett tryntroll 
flyttar in! 

USCH, VAD DET LUKTAR! VEM HAR 
BAJSAT? 
Clare Helen Welsh (text)
Nicola OʼByrne (ill.)  
Lenny Lemur är på semester i Sydamerika och 
har hittat den perfekta platsen för en skön tupp- 
lur. Om det inte var för den otäcka stanken 
som plötsligt sprider sig. Lenny bestämmer sig 
för att ta reda på vem det är som orsakar den 
äckliga lukten. Kanske är det skunken? Eller 
sengångaren?   

Usch, vad det luktar! Vem har bajsat? är en 
underfundig och humoristisk berättelse med 
färggranna och fina illustrationer. I slutet av 
boken finns korta faktatexter om illaluktande 
djur.  

Översättning: Lind & Co 
Omslag: Gyllene Snittet bokformgivning
Ålder: 3−6 år
Band: Inbunden
Format: 260 x 260 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-7861-680-0 
Utkommer: Juni, vecka 24
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Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 3−6 år
Band: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-707-4
Utkommer: Maj, vecka 20

JAG BÖRJAR SKRIVA 
Sten Johnson
Jag börjar skriva är en rolig och pedagogisk pyssel-
bok som vänder sig till barn i förskoleåldern. Här 
får barnet lära sig alfabetet och bokstävernas form 
steg för steg. Övningarna syftar också till att träna 
uppfattningsförmågan och finmotoriken. 

Att börja skriva själv ökar barnets självförtroende 
och gör det lättare att förstå omvärlden. 

KLURIGA KORSORD FÖR BARN 
Sten Johnson
Kluriga korsord för barn är ett roligt, lärorikt och 
utvecklande tidsfördriv för barn i lågstadie- 
åldern. De färgglada korsorden är pedagogiskt 
konstruerade och där det blir lite knepigare 
finns ledtrådar till hjälp. Sten Johnsons tidigare 
korsordsböcker har blivit mycket populära och 
uppskattade för de välgjorda kryssen och tydliga 
illustrationerna.

Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 6−9 år
Band: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7861-706-7
Utkommer: Maj, vecka 20
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Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage
Format: 255 x 330 mm
Omfång: 47 sidor
ISBN: 978-91-7861-591-9
Utkommer: Maj, vecka 21

STORA FLAGGBOKEN
Historierna bakom världens flaggor 

Moira Butterfield

Stora flaggboken är en faktaspäckad och rikt 
illustrerad bok över världens alla flaggor. Här 
presenteras inte bara nationsflaggor utan också 
till exempel sjörövarflaggor, regionflaggor och 
internationella organisationers flaggor. I boken 
förklaras flaggornas historiska bakgrund och man 
får veta vad färgerna, mönstren och symbolerna 
säger om länderna, deras historia och invånare. 

Översättning: Sara Jonasson
Omslag: Sara Jonasson 
Ålder: 6–9 år 
Band: Inbunden 
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 184 sidor
ISBN: 978-91-7861-590-2
Utkommer: Maj, vecka 21

ATLAS FÖR BARN 
Valérie Le Du
Atlas för barn tar dig med på en färd runt hela 
jorden, med nedslag på alla kontinenter. Här 
får du lära dig mer om varje världsdel, om de 
olika länderna, deras kulturer och de människor 
som lever där. Vilka högtider firar man, vad äter 
man, vad arbetar man med? Du får också spän-
nande fakta om djur, natur, klimat, sevärdheter 
och historiska händelser. Boken innehåller över 
300 foton och stora illustrerade kartor.
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DEN OTROLIGA BOKEN OM  
HOTADE DJUR 
Geneviève Morgan 
I magnifika illustrationer och korta faktatexter 
presenteras här fascinerande, vackra, märkvär-
diga djur som riskerar att försvinna från vår 
värld. Alla djur i den här boken, från pandor 
till pingviner, stora kattdjur till små fladder-
möss, blåvalar till fjärilar, har en osäker framtid. 
Därför kämpar människor över hela jorden för 
att se till att dessa fantastiska varelser inte bara 
överlever, utan även frodas.

Sjätte 
boken i 

den populära
serien!

På Lind & Co finns även: 
Den otroliga boken om dinosaurier
Den otroliga boken om djur
Den otroliga boken om farliga djur
Den otroliga boken om havets djur
Den otroliga boken om reptiler och groddjurÖversättning: Shu-Chin Hysing

Omslag: Shu-Chin Hysing
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage 
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 82 sidor
ISBN: 978-91-7861-710-4
Utkommer: Maj, vecka 21

FORNNORDISKA MYTER OCH SAGOR
Alex Frith (red.) 
Louise Stowell (red.)
Matteo Pincelli (ill.)
Följ med på några av de spännande äventyr som åsk-
guden Tor, den listige Loke och de andra invånarna i 
Asgård var med om. Bland annat kan du läsa om när de 
slåss med odjur som Midgårdsormen och Fernrisulven 
eller hur det gick till när Loke lurade dvärgarna och när 
Tor skulle gifta sig med jätten Trym. 

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Ålder: 6–9 år 
Band: Kartonnage 
Format: 152 x 194 mm
Omfång: 280 sidor 
F-pris: 90 kr
ISBN: 978-91-7861-685-5
Utkommer: Juni, vecka 24
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Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 150 x 200 mm
Omfång: Ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7861-698-5
Utkommer: Juni, vecka 23

DEN GÅTFULLA FYREN
Ann-Charlotte Persson 

Sams föräldrar är skilda och hans mamma har en 
ny pojkvän, en riktig idiot. Efter en jobbig hän-
delse på Sams födelsedag övertalar han sin pappa 
att låta honom följa med till en ö utanför Gotland 
och bo i en fyr över sommaren. På färjan får Sam 
se en tjej som får hans hjärta att slå hårt. Det visar 
sig att hon och hennes mamma också ska bo i 
fyren. På ön finns också fyrvaktaren Gerhard som 
det går otäcka rykten om och som gör Sam riktigt 
obehaglig till mods. Men kanske är det inte som 
Sam trott … 

Ann-Charlotte Persson debuterade 
som barnboksförfattare 2017 och har 
bland annat skrivit Hospitalets hemlighet 
som utkom hos Lind & Co 2019.
Författarfoto: Eva Lindblad

Sagt om 
Hospitalets hemlighet:

"Mysrys i bästa 
Maria Gripe-stil" 

Tidningen Kulturvinden 
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Omslag: Niklas Lindblad
Ålder: 9–12 år
Band: Kartonnage
Format: 150 x 200 mm
Omfång: Ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7861-698-5
Utkommer: Juni, vecka 23

SAGOR OM DJUR SOM HAR  
FÖRÄNDRAT VÄRLDEN
50 sanna berättelser om fantastiska djur
Marcelo E. Mazzanti (text)
Mar Guixé (ill.)

Dolly, Laika, Keiko, Bubbles och Seabiscuit är några 
av huvudpersonerna i dessa femtio betättelser om djur 
som på olika sätt har påverkat historiens gång. Här finns 
bland annat katter, delfiner, apor och fåglar som alla har 
utmärkt sig genom olika bedrifter. I korta, medrycka-
nde texter och med fina illustrationer presenteras dessa 
modiga, vänliga, lojala och intelligenta djur. 

Översättning: Malin Emitslöf
Omslag: Gyllene Snittet bokformgivning
Ålder: 9–12 år 
Band: Kartonnage 
Format: 165 x 230 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7903-238-8
Utkommer: Juni, vecka 23

Ej slutgiltigt 
omslag

Översättning: Eva Andreasson
Omslag: Eva Andreasson
Ålder: 3–6 år 
Band: Kartonnage 
Format: 230 x 253 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7861-586-5
Utkommer: Juni, vecka 26

MINA BÄSTA GODNATTSAGOR
David Bedford m.fl. (text)
Karen Sapp m.fl. (ill.)

I denna sagosamling finns åtta berättelser fulla av 
charmiga karaktärer och mysiga illustrationer. Här 
kan man till exempel läsa historien om det lilla 
lammet som kommer bort, om superapan som 
alltid kommer till undsättning och om ugglan 
som inte kunde flyga. Sagorna är lagom långa och 
perfekta att läsa tillsammans vid läggdags.
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