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Foto: Dag Öhrlund

Höstens böcker
Att trycka eller inte trycka en katalog, det är frågan.
Bokbranschen digitaliseras och ingenting är vad det
en gång var – och det innebär också att ingenting
längre är heligt. När 60 procent av våra intäkter är
digitala, när antalet recensioner har sinat till en rännil och boklådorna minskar år för år, kan man undra
varför man ska lägga så mycket jobb på ett göra en
sådan här katalog. För vem, och till vilken nytta? Vi
övervägde att lägga ner vår katalog helt men valde
till slut att i stället göra den större, snyggare och
mer omfattande. För att samla vår utgivning, visa
hur många bra böcker vi faktiskt ger ut. Inte digitaliseringen till trots, utan på grund av den. Vi tycker
att det här är ett bra sätt att presentera våra titlar,
oavsett nyttoeffekten.
Nytt för i år är också att vi även presenterar digitala ljudböcker. Den utgivningen har kommit att
bli alltmer omfattande och antalet titlar som enbart
ges ut digitalt ökar. För några år sedan var detta
en utveckling som kändes väldigt avlägsen, som en
teoretisk framtidsvision utan nära förankring i verkligheten. Men nu är vi där, och faktum är att även de
författare som också ges ut i tryckt format kan räkna
med att större delen av intäkterna kommer från det
digitala. Trots detta har pappersboken ofta en högre
status. Många författare upplever att om de inte ges
ut i papper så finns de inte. Många som inte lyssnar
på ljudböcker fäller nedlåtande kommentarer om att

det inte är riktiga böcker. På förlagets Facebooksida
härjar några troll som om digitala utgivningar brukar skriva ”finns den som bok?”. Dessa konservativa
bakåtsträvare, som tror sig vara lite märkvärdiga,
kan dock inte hindra den enorma kraft som digitaliseringen innebär. I slutänden är alla förlag, stora
som små, aktörer på en marknad där intäkterna och
intjäningsförmågan sätter gränserna för vad vi kan
göra. Idag bärs förlagen upp av de digitala intäkterna
och författare som enbart utges digitalt är affärsmodellens nya hjältar.
Oändligt mycket jobb ligger bakom den produktion som här presenteras. Förlagets insats är omfattande men liten om man betänker alla timmar som
författarna lagt ner på att skriva sina böcker. Det är
många gånger stora personliga uppoffringar som
ligger bakom en bok. Man skulle kunna betrakta
författarna som ultramaratonlöpare på elitnivå, och
det är inte utan stolthet vi här presenterar en lista
med både djup och bredd. Här finns den blandning
av underhållning, kunskap och information som vi
alltid strävar efter.

SKÖNLITTERATUR

höst 2020, lind & co | 4

”

Tätt intill varandra stod två gamla järnkors,
ungefär en meter höga. Men det ena var inte tomt.
Som förhäxad betraktade Samuel scenen framför sig.
Lutad mot och fastsurrad vid den nedre delen av ett av
korsen var en kropp. Armarna på det stackars offret var
sträckta rakt ut åt sidorna. Från ena sidan av huvudet
syntes rännilar av stelnat eller möjligen fruset blod.
Så fort han kunde tog han sig över till församlingshemmet. Häftigt slet han upp dörren.
’Samuel Williams’, sa kyrkoherde Ellinor Johannesson
och höjde på ögonbrynen. ’Vilken säregen entré vår nya
präst gör. Välkommen!’
Samuel svalde ett par gånger och såg sin chef i ögonen.
Knäna skakade.
’Jag ska be att få rapportera ett mord’, svarade han.”

Dö för vårt syndiga släkte
Marianne cedervall
Lite motvilligt har prästen Samuel Williams tagit
ett vikariat i sömniga Klockarvik i Dalarna. Lugn
och ro blir det dock inte tal om, för när Samuel anländer möts han av en makaber syn: Utanför kyrkan
har en man surrats fast vid ett kors.
Mannen visar sig vara Finn Mats Hansson,
hotellchef och även kyrkorådsmedlem, och Samuel
slungas rakt in i församlingens både nya och gamla
konflikter.
Under polisutredningen blir det Samuels uppgift
att samarbeta med kriminalpolis Maja-Sofia Rantatalo, samtidigt som han måste försöka hålla igång
julverksamheten i kyrkan. Och ju närmare utredningen kommer en lösning, desto närmare kommer
även prästen och kriminalpolisen varandra …

marianne cedervall är författaren bakom de oerhört populära serierna om Mirjam &
Hervor och Anki & Tryggve.
Sammanlagt har hennes böcker
sålt i över 500 000 exemplar.
Dö för vårt syndiga släkte är första boken i en helt ny serie om
den ofrivillige deckarprästen
Samuel Williams.
Foto: Eva Lindblad

utkommer: oktober
omslag: anna henriksson
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7903-297-5
isbn: 978-91-7903-919-6
isbn: 978-91-7903-343-9
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”

De svedda granarna var det första hon såg. Hon
drog upp tröjan över munnen, mot röken. Delar
av fasaden stod fortfarande upprätt, men taket hade
rasat in. Murstocken pekade svart mot skyn, aska föll i
ett grådaskigt regn. Hon såg förvridna och förkolnade,
nedsmälta rester av ting som ingen någonsin skulle peka
på och säga ’jag minns’.
Även uthuset hade härjats av elden. Pontiacen stod
kvar.
August kom emot henne.
’Var han där inne?’ sa hon.”

Rotvälta
tove alsterdal
Olof var bara fjorton år när han erkände mordet på
en tonårsflicka, Lina Stavred. Han skickades bort
och familjen bröt all kontakt.
Tjugotre år senare svänger han av E4:an i Ångermanland, in på småvägarna som leder till hans barndomshem.
I duschen hittar han sin pappa död, mördad med
en jaktkniv.
Polisen Eira Sjödin har just återvänt till uppväxtens Kramfors, för att ta hand om sin dementa mamma. I undersökningen av mordet på Olofs pappa
kommer hon allt närmare sitt eget liv.
Eira var nio år när Lina mördades.
Olof var pojken i hennes mardrömmar.

tove alsterdal är en av
Sveriges främsta spänningsförfattare. Hennes böcker är
prisbelönta i flera länder och
ges ut på tjugofem språk.
Rotvälta utspelar sig i Ådalen,
i det norrländska skogslandet
vid Ångermanälvens strand.

Foto: Annika Marklund

utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7903-336-1
isbn: 978-91-7903-967-7
isbn: 978-91-7903-342-2
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”

Den friska vinterluften slog emot honom. Han
drog upp rockkragen och gick längs Odengatan mot
S:t Eriksplan.
Han hann inte långt. Den unge mannen, klädd i
Adidasbyxor och huvtröja, hade en fällkniv i handen.
’Ey, brorsan, hit med luren och cash, va?’
Ewert kände sig plötsligt oerhört gammal och trött.
Förr kunde man gå hem från krogen i lugn och ro utan
att någon lymmel skulle komma fram och jävlas. Och
varför i hela fridens namn sprang alla yngel omkring i
gymnastikbyxor på offentlig plats, var all uppfostran ett
minne blott? Han spände ögonen i pojken som hade tänkt
sig en karriär som rånare.
’Din morsa!’
Grabben tittade storögt på honom och brast ut i gapskratt.
’Jag är aina’, fortsatte Truut. ’Gå hem nu innan
barnprogrammen är slut och innan jag spöar skiten ur
dig och griper dig. Och ta hit knivjäveln! Shoo bree!’
Pojken lämnade över kniven och blev stående lutad
mot en husvägg medan han skakade av skratt. Truut böjde ner huvudet för att grabben inte skulle se hans flin och
gick vidare med raska steg medan han lät kniven glida
ner i rockfickan. Den kunde ju vara bra att ha.”

När regnen upphör
dag öhrlund
Sveriges mest älskade kommissarie, den buttre men
varmhjärtade Ewert Truut, kämpar vidare.
Nu handlar det om en serie mord, till synes utan
koppling, men där samtliga offer påträffas tillsammans med en del av en död mus.
Ewert hamnar på sjukhus där han drabbas av en
kvinnlig stalker som ger honom kalla kårar. Samtidigt ska han hantera stormar i sitt förhållande,
Carolinas olyckliga liv och surkålsjuicen från medarbetaren och veganen Richard Kahn.
Men allt ordnar sig med hjälp av Emser, John
Silver, kattungar och en trogen Plymouth Valiant av
1975 års modell. Älska Ewert!
Den tjurige men innerst inne kärleksfulle Ewert
Truut har på kort tid blivit läsarnas favorit. När
regnen upphör är den femte boken på Lind & Co i
serien om Truut och hans medarbetare Carolina
Herrera och Måns Schmidt.

dag öhrlund är en av
författarna till succéböckerna
om psykopaten Christopher
Silfverbielke. Innan dess
arbetade han som journalist
och fotograf. Han har rest och
arbetat i 30 länder och hans
reportage har publicerats över
hela världen.
Foto: Jan Dahlqvist

utkommer: november
omslag: sofia scheutZ
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 400 sidor
isbn: 978-91-7903-340-8
isbn: 978-91-7903-999-8
isbn: 978-91-7903-345-3
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Kvinnan utan hjärta
lars bill lundholm

Höstmorden
samuel karlsson

Kriminalpolisen Jack Larsson är avstängd och åker
ut till skärgården. En kollega på Saxarön, där Jacks
dotter Astrid går i skolan, tror att rektorn är kriminell och vill ha hjälp. I samband med undersökningen
hittas en kvinna död. Trots avstängningen blir Jack
fallets utredare. Men så försvinner plötsligt Astrid …

En man försvinner från Mörkö och det enda spåret
efter honom är hans blodsbestänkta skor. Tio år
senare gör tre tonåringar inbrott i en sommarstuga
och hittar ett kvinnolik.
Jessica Jackson tar sig an fallet med den försvunna
mannen, utan att ha en aning om vilken våldsspiral
hon är på väg att ge sig in i ...

lars bill lundholm är författare och filmdramatiker. Han är
bland annat känd som en av manusförfattarna till SVT:s succéserie Skärgårdsdoktorn. Första delen i serien, Skärgårdsmorden,
kom ut 2018 och blev en läsarfavorit.

utkommer: november
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 400 sidor
isbn: 978-91-7903-337-8
isbn: 978-91-7903-920-2
isbn: 978-91-7903-344-6

samuel karlsson är författare och journalist. Det här är den
tredje delen i serien om polisinspektör Jessica Jackson, en serie
andra
som bjuder på högoktanig spänning i ”country noir”-stil och
som blivit en succé bland lyssnare och läsare.

utkommer: sePtember
omslag: anders timrÉn
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 362 sidor
isbn: 978-91-7903-289-0
isbn: 978-91-7903-923-3
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Jagad
lotta luxenburg

Blåmärken
lina arvidsson

Gröna Lund har öppnat för säsongen och solen strålar över besökarna. Men vid en av åkattraktionerna
görs en makaber upptäckt. När Kärlekstunnelns tåg
kommer ut i ljuset är tre av personerna i vagnarna
döda.
Nick Johansson och hans team får utredningen på
sitt bord, men hur fort de än jobbar ligger de steget
efter. För mördaren har bara börjat …

Stellas kontrollerande pojkvän Samuel har henne i
ett järngrepp, tills hon slutligen inser att hon måste
lämna honom – för att rädda sitt eget liv. När hon
får ärva en våning ser hon sin chans. Men även våningen bär på en hemlighet …
Blåmärken är en gastkramande roman om ett samhällsproblem som pågår i det fördolda.

lotta luxenburg har på Lind & Co givit ut Försvunnen,
Spårlöst och Förföljda som alla har blivit enorma lyssnarsuccéer.
Jagad är den fjärde boken i serien.

utkommer: augusti
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 300 sidor
isbn: 978-91-7903-298-2
isbn: 978-91-7903-830-9

lina arvidsson är journalist och bor i Stockholm. Hon debuterade 2019 på Lind & Co med thrillern Ett hem att dö för.

utkommer: oktober
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 300 sidor
isbn: 978-91-7903-292-0
isbn: 978-91-7903-928-8
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Huset i skogen
Sista spiken
solveig olsson-hultgren eva dozzi
Vid ett spaningsuppdrag tvingas Hanna skjuta mot
en misstänkt, men allt går fel. Under hennes efterföljande sjukskrivning föreslår partnern Marko att
hon ska åka till huset han ärvt i Småland för att
återhämta sig. Där dras Hanna in i mysteriet som
Gertrud, stugans tidigare ägare, nystade i när hon
dog. Och var hennes död en olyckshändelse?

Bilbo Svensson och Karzan ”Tarzan” Hasanpour är
vrålkära. Men på en fest hamnar de i gräl och Bilbo
utmanar Tarzan på spikningstävling. Förloraren ska
vandra naken med dumstrut. Snacket om den bisarra
tävlingen sprids. Bilbo och Tarzan ångrar alltihop,
men alla fredstrevare saboteras, antingen av missförstånd eller av deras fans. Hur ska detta sluta?!

solveig olsson-hultgren har tidigare skrivit flera barn- och
ungdomsböcker. Huset i skogen är hennes debut som spänningsförfattare för vuxna.

eva dozzi är är författare och journalist. Sista spiken, en skruvad
romantisk komedi, är hennes fjärde bok.

utkommer: oktober
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 125 x 190 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7903-293-7
isbn: 978-91-7903-076-6

utkommer: augusti
omslag: eva lindeberg
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 500 sidor
isbn: 978-91-7861-700-5
isbn: 978-91-7903-831-6
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Paus i karriären
maria parkhede

Höst vid Sommen
camilla dahlsson

Philippa och 15-åriga dottern Bianca behöver en
paus från vardagsstressen. De beger sig till hennes
farmors gamla hus utanför Järvsö. Kanske är det på
landet de kan hitta ett lugn i tillvaron? Men inget
blir som Philippa tänkt sig och besluten hopar sig.
Är hon redo att återvända till sitt stressiga jobb, eller
ska hon och Bianca leva lantliv?

Journalisten Vanja hotas av uppsägning och hennes
värld sätts i gungning. Vanjas man Per är upptagen
av sociala medier och att hänga på krogen, så hon
åker till ett bed & breakfast för att få tid att tänka.
Svalarps gård visar sig ha ytterligare en besökare, ett
möte som leder Vanja till andra beslut än hon trott
när hon kom till gården ...

maria parkhede är precis som sin huvudkaraktär Philippa en
kvinna mitt i karriären. Hon bor i Stockholm och Paus i
karriären är hennes debutroman.

camilla dahlsson har tidigare arbetat som journalist och är
utbildad civilekonom. Höst vid Sommen är hennes tredje feelgoodbok i serien som utspelar sig runt sjön Sommen.

utkommer: oktober
omslag: anna henriksson
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7861-701-2
isbn: 978-91-7903-977-6

utkommer: sePtember
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 125 x 190 mm
omfÅng: 304 sidor
isbn: 978-91-7903-290-6
isbn: 978-91-7903-921-9
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Stella
takis würger

Järnnätter
sirpa kähkönen

Året är 1942. En ung schweizare anländer till Berlin.
Han möter en kvinna och de blir förälskade, i en
värld som befinner sig i undantagstillstånd. En dag
knackar hon på hans dörr. Hon har misshandlats,
hennes hår rakats av. Hon säger: ”Jag har inte sagt
sanningen till dig.” Stella är historien om judinnan
som samarbetade med nazisterna i Tredje riket.

Människoödena i ett flerfamiljshus i den finska staden Kuopio återspeglar händelserna sommaren 1940.
Vinterkriget är i färskt minne och det ryktas om ett
nytt krig. Som tvillingmor är Anna fast i hemmet,
nedtyngd under bördan av att sörja för att familjen
har kläder och mat för vintern. Järnnätter är andra
delen i Kuopioserien om Finlands samtidshistoria.

takis würger (f. 1985) är journalist och arbetar som redaktör
på Der Spiegel. Stella är hans andra roman och har väckt stor
debatt i Tyskland om var gränsen går för vad man får göra
fi ktion av, och på vilket sätt.

Lind & Co har tidigare givit ut sirpa kähkönens (f. 1964)
roman Brudar i svart, den första delen i hennes hyllade svit om
hemstaden Kuopio i östra Finland. Romanerna är delvis baserade på händelser i hennes egen släkt.

utkommer: oktober
översÄttare: anna hörmander Plewka
omslag: lind & co
band: inbunden
format: 125 x 190 mm
omfÅng: ca 220 sidor
isbn: 978-91-7861-687-9

utkommer: augusti
översÄttare: mattias huss
omslag: eva lindeberg
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 326 sidor
isbn: 978-91-7903-316-3
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Kalla spår
matt goldman
Privatdetektiv Nils Shapiro får ett samtal från en
före detta kollega vid polisen. En kvinna har hittats
mördad och mördaren har sopat igen spåren efter sig
på ett sådant bisarrt sätt att det gör det omöjligt för
polisen att säkra några ledtrådar. När Shapiro börjar
nysta i fallet för att hjälpa polisen dyker FBI upp och
kräver att han avslutar uppdraget. Vad är det egentligen som har hänt – och varför lägger sig FBI i?
matt goldman jobbade i många år som manusförfattare för tv,
och har skrivit mycket för till exempel Ellen och Seinfeld. Kalla
spår är hans debutroman.

utkommer: oktober
översÄttare: mia gahne
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 311 sidor
isbn: 978-91-7861-715-9
isbn: 978 91 7903 973 8

Kärleken i Missy
Carmichaels liv
beth morrey
Det har blivit ensamt i 79-åriga Missy Carmichaels liv. Är det hennes fel, snarstucken som hon är?
Dagarna är sig lika – tills Sylvie och Angela brakar
in. Till på köpet kommer hunden Bob och plötsligt
är det fart och fläkt igen. Kanske är det inte för sent
för kärleken?
Kärleken i Missy Carmichaels liv är beth morreys debut och har
fått ett väldigt positivt mottagande i såväl Storbritannien som
USA och Australien.

utkommer: augusti
översÄttare: katarina Jansson
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 384 sidor
isbn: 978-91-7903-305-7
isbn: 978-91-7903-968-4

FACKLITTERATUR
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Swedbank
Birgitta forsberg
Birgitte Bonnesen gick från hyllad bankchef till
brottsmisstänkt. Hennes fall blev stort – precis som
Swedbanks. Hur kunde en svensk folkrörelsebank bli
störst i de baltiska staterna, och hjälpa kriminella att
tvätta blodspengar? Banken misstänks för omfattande ekonomisk brottslighet. Handlade det om berått
mod, naivitet eller bristande rutiner?
birgitta forsberg är journalist på Svenska Dagbladet och är
en av våra främsta grävande ekonomireportrar. Hon har länge
följt Swedbank. Hennes bok Fritt fall: Spelet om Swedbank (2010)
handlar om hur banken då var en hårsmån från att gå omkull
under fi nanskrisen.

utkommer: sePtember
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 325 sidor
isbn: 978-91-7903-250-0

Det stora pensionsrånet
Jens b nordström
Emil Amir Ingmanson är en småskojare som på
premiepensionsmarknaden hittar en guldåder. Med
olagliga metoder bygger han upp Falcon Funds och
förskingrar hundratals miljoner av svenskarnas pensioner. Myndigheterna står handfallna. Tills en grupp
tjänstemän på Pensionsmyndigheten får nog. Detta är
historien om hur Sveriges största ekobrott avslöjades.
jens b nordström är reporter och ekonomikommentator på
TV4. För boken Saabs sista strid vann han den prestigefyllda
Guldspaden 2014. Tronstriden, 2016, hyllades av kritiker för sin
granskning av media och maktspel inom Handelsbankensfären.

utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 300 sidor
isbn: 978-91-7903-251-7
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Mysteriet Malcolm Munthe 200 svenska sevärdheter
anders johansson
från andra världskriget
I maj 1940 flyr en norsk agent till Sverige med falskt
lars gyllenha al
pass. Mannens identitet är Malcolm Munthe, son till
Axel Munthe. I Stockholm får Malcolm en täckmantel som försvarsattaché vid brittiska ambassaden. På
uppdrag av Churchills sabotageorganisation försöker
han värva agenter. Samtidigt väcker Munthe regeringens vrede och får Säkerhetspolisens ögon på sig.

Över hela Sverige finns spår av andra världskriget:
bunkrar, vrak, minnesmärken över svenska soldater,
och avtryck efter utländska militärer. I denna rikt
illustrerade reseguide tas ett samlat grepp på 200
sevärdheter från Helsingborg till Haparanda.

anders johansson var tidigare journalist på Dagens Nyheter
i 35 år, främst utrikesreporter. Han har skrivit Den glömda
armén, De glömda agenterna och De glömda blockadbrytarna om
Norge och Sverige under andra världskriget.

lars gyllenhaal är författare till bland andra Elitförband i
Norden, Svenskar i strid mot Hitler och Andra världskriget i Sverige (i pocket 2020). Han är också ledamot i Svenska militärhistoriska kommissionen.

utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 155 x 226 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7861-645-9

utkommer: Juni
omslag: mikael norman
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 246 sidor
isbn: 978-91-7903-242-5
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Sverige under andra
världskriget

Hitlers krigare

anders frankson (red.)

Elitsoldaterna i Leibstandarte SS
var den Nazitysklands militära
spjutspets. Men där striderna
rasade som värst blev också förlusterna störst. Många gick under
när nazisterna tvingades retirera. I takt med att SS-soldaterna
drog sig tillbaka, eskalerade deras
grymhet i en allt bittrare kamp.
En fascinerande skildring av män
som var beredda att dö, men inte
besegras.

Den här generöst illlustrerade
boken kastar ljus över tio militärhistoriska episoder under andra
världskriget. Fanns det koncentrationsläger här? Var Sverige i
sjökrig med Sovjetunionen? Ville
svenska militären gå i krig på
Finlands sida? Flera av Sveriges
främsta militärhistoriska författare lyfter här fram intressanta
perspektiv på vår historia under
de dramatiska krigsåren.
anders frankson är verksam som militärhistorisk författare och redaktör på
Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek.

utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 220 sidor
isbn: 978-91-7903-245-6

charles whiting

charles whiting (1926–2007) var en
av Storbritanniens mest framträdande
militärhistoriska experter och skrev en
lång rad böcker.

utkommer: augusti
översÄttare: kJell waltman och
inge r.l. larsson
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 155 x 226 mm
omfÅng: 276 sidor
isbn: 978-91-7861-532-2
isbn: 978-91-7779-484-4

Förstå andra
världskriget
jean lopez (red.)
För första gången beskrivs andra
världskriget med hjälp av det
senaste inom informationsteknik och grafisk design. Över 50
teman behandlas i detalj, från krigets orsaker till efterspelet. Här
ryms nazismens uppkomst och
massmobiliseringen, utvecklandet
av militärtaktik och teknologi, såväl som storkonfliktens mänskliga
och ekonomiska kostnader.
Förstå andra världskriget är en originell, lättillgänglig och oavbrutet fascinerande bok.

utkommer: oktober
översÄttare: kJell waltman,
inge r.l. larsson och sofia brusling
omslag: lind & co
band: inbunden, rikt illustrerad
format: 225 x 275 mm
omfÅng: 188 sidor
isbn: 978-91-7861-530-8
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I främsta linjen
dag hemdal

Finlands historia
henrik meinander

Följ en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska
övermakten i slutet av finska vinterkriget. Regementet kastades emot ryska elitförband som trängde
fram mot Viborg. Frontofficeren Dag Hemdals
debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora
påfrestningar trupperna utsattes för.

Finlands utveckling från hednisk stamkultur till
världsledande inom it är hisnande. Historikern Henrik
Meinander ger internationell kontext, lyfter fram de
nationella språken, teknologiska innovationerna och
geopolitikens roll för nationens utveckling, samt skildrar den svenska tiden. Här beskrivs ett Finland som
uppkom inom och parallellt med det svenska riket.

dag hemdal (1913–65) var författare och journalist. Boken
utgavs under titeln Reservfänrik 1940 och kommer nu i en illustrerad nyutgåva med ett nyskrivet förord.

utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: 216 sidor
isbn: 978-91-7903-273-9

henrik meinander är professor i historia vid Helsingfors
universitet. Lind & Co har tidigare utgivit hans biografi Gustaf
Mannerheim samt Finland 1944.

utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 155 x 226 mm
omfÅng: ca 300 sidor
isbn: 978-91-7861-643-5
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Bevingade ord från USA
karin henriksson

SOS
seth wynes

Har du någonsin grubblat på vad som menas med
”a fork in the road”? Eller ”it’s like herding cats”?
I denna underhållande guide till den amerikanska
engelskan finns svaren! Ta reda på vad uttrycken
som återkommer i tal, politisk debatt och på tv
betyder och kommer ifrån. Ingår gör också en rad
berömda citat.

Allt du gör spelar roll för klimatet – även de allra
minsta beslut. Den här koncisa guiden visar de mest
effektiva sätten att minska ditt klimatavtryck. Gör
förändringar hemma, på jobbet, i hur du handlar,
äter och bor. Boken ger insikt i hur du påverkar och
använder din röst, och visar utan pekpinnar hur man
kan göra skillnad.

karin henriksson är bosatt i Washington D.C. sedan tre
decennier och har rapporterat i Svenska Dagbladet, Amerikaanalys, Utrikesmagasinet och flera andra medier. Hon har gett
ut en rad böcker om amerikansk politik.

seth wynes är doktorand i klimatstudier vid University of British Columbia. Han har också studerat vid Lunds universitet.

utkommer: sePtember
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 110 x 150 mm
omfÅng: 258 sidor
isbn: 978-91-7903-243-2

utkommer: augusti
översÄttning: emeli andrÉ
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 125 x 190 mm
omfÅng: 128 sidor
isbn: 978-91-7861-649-7
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Mindhunter
john douglas
mark olshaker
Är du besatt av Netflix-serien Mindhunter? Läs hela den
sanna historien! Under sin karriär jagade FBI-agenten
John Douglas några av vår tids mest ökända mördare.
Douglas har konfronterat, förhört och studerat exempelvis Charles Manson, Ted Bundy och Ed Gein.
Mindhunter är en bästsäljande klassiker inom true
crime-litteraturen, som översatts till över tjugo språk.
john douglas har arbetat som FBI-agent. Mark Olshaker har
tidigare skrivit fyra romaner.

utkommer: sePtember
översÄttning: emeli andrÉ
omslag: lind & co
band: inbunden
format: 155 x 226 mm
omfÅng: ca 450 sidor
isbn: 978-91-7861-646-6
isbn: 978-91-7903-976-9

Kimlandia
mika mäkeläinen
Världens mest slutna land är en fascinerande gåta. I
Kimlandia ger journalisten Mika Mäkeläinen en bild
av ett land i förändring. Kapitalismens framsteg har
inte kunnat hindras. Korruptionen är utbredd och
kastsystemet som styrt människors liv är i gungning.
Diktatorn Kim Jong-Uns brutala polisstat är fortfarande ohotad, men hur länge till?
mika mäkeläinen är journalist. Han är den enda fi nländaren
som någonsin har sett Kim Jong-Un livs levande fyra gånger.

utkommer: oktober
översÄttning: mattias huss
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7861-648-0
isbn: 978-91-7903-971-4
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OMSLAG
UNDER
PRODUKTIO
N
Foto: Anna Roström

Systrarna Graaf
I nöd och lust

hannah gra af
magdalena gra af
leif eriksson
martin svensson

Systrarna Graaf - I nöd och lust är en historia om två
överlevare. Magdalena och Hannah Graaf växer upp
med en mamma som är frikyrkopastor, och en pappa
som lika plötsligt som ofta byter identitet och går in
i olika roller. Hannah går på en kristen skola och får
lära sig att sex före äktenskapet är något fult. Magdadalena blir mobbad i den kommunala skolan för att
hon är en korthårig pojkflicka.
Det finns inte mycket då som tyder på att systrarna några år senare ska bli Sveriges mest eftertraktade
glamourmodeller och firade popstjärnor. Vägen dit är
dock allt annat än rak, och kantas av dåliga relationer,
övergrepp, våld och självhat.

Hannah och Magdalena har genom åren inte alltid haft den självklara kontakt de har nu. Boenden i
olika länder och livet med barn har kommit emellan.
Men deras liv har också innehållit avgrundsdjupa
tragedier, och det är dessa som till slut har fört de
två systrarna nära varandra igen.

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 och Charlotte
Perrellis Flickan från Småland.

utkommer: sePtember
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: eJ faststÄllt
omfÅng: ca 300 sidor
isbn: 978-91-7903-339-2
isbn: 978-91-7903-966-0
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Utnyttjad, våldtagen
och såld

Det vilsna barnet

Hospitalet

torey hayden

barbara o’hare

paulina bengtsson
Jessik a devert

Nioåriga Jessie är charmig, söt
och begåvad. Men också destruktiv – hon ljuger och skadar andra.
Hennes föräldrar har gett upp,
socialarbetarna kämpar. Efter en
kaotisk väg via flera fosterhem får
Jessie diagnosen reaktiv kontaktstörning. Specialpedagog Torey
Hayden kallas in, och sakta kommer de chockerande sanningarna
bakom Jessies lögner fram.

Tolv år gammal skrevs Barbara
O’Hare in på mentalsjukhuset
Aston Hall år 1971. Det blev
början på ett helvete. Barbara utsattes för ofattbara övergrepp och
medicinska experiment. Chefsläkaren Kenneth Milner torterade
och förgrep sig på många barn.
Barbara O’Hare berättar modigt
om det öde hon delar med otaliga
patienter och om sin väg ut ur
traumat.

När Paulina är 22 år träffar hon
Jim. Det börjar som en kärlekssaga, men snart präglas vardagen av
övergrepp. Paulina utnyttjas som
sexslav, Jim säljer hennes kropp
och kontrollerar varje steg hon
tar. Till slut verkar självmord som
den enda utvägen. Men så upptäcker Paulina att hon är gravid –
och det ger henne kraft att fly.
paulina bengtsson driver föreningen
Novahuset och tilldelades 2019 Stora
mammapriset av Expressen.

utkommer: sePtember
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 250 sidor
isbn: 978-91-7903-241-8
isbn: 978-91-7903-922-6

torey hayden är bästsäljande författare,
mest känd för böckerna om hennes egna
erfarenheter av att arbeta med utsatta
barn.

utkommer: sePtember
översÄttning: lena kamhed
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 330 sidor
isbn: 978-91-7903-317-0
isbn: 978-91-7903-918-9

utkommer: oktober
översÄttning:
fredrika sPindler
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 135 x 210 mm
omfÅng: ca 340 sidor
isbn: 978-91-7903-296-8
isbn: 978-91-7903-155-8
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”

Kaxe är minst. Liten men naggande god. Hon
har första tjing vid matskålarna och lappar till
den som råkar stå framför. Tunnan, som är stor och är
ett dreglande odjur, accepterar detta. Hon vet sin plats.
Grålle, som är jättelik och lugn, lägger sig i ingenting,
vill vara för sig själv på terrassen och flyttar inte inomhus ens vintertid, när på vår höjd en bit upp i Alperna
den provencalska vinden viner och temperaturen nattetid
kan vara minusgrader.
Ingen av dem svansar runt benen. Ingen fjäskar. Ingen
lystrar. Ingen lyder.
Katter!”

linda skugge har skrivit
artiklar och böcker i hela sitt
vuxna liv. Hon är inne på sin
femte katt, bondkatten Prinsen, som älskar alla som vill
klappa hennes mage.

Foto: Eva Lindblad

Lillan & Tunnan
linda skugge
staffan heimerson
Det finns 1 441 000 katter i landet, alltså en i vart
femte hushåll. Inget konstigt i det säger Skugge
och Heimerson. Ty katter är cool. De är skir poesi,
när de spinner i soffan. Brutala slaktare, som i slow
motion tar livet av en mus. De låter sig inte uppfostras. Det är i stället katten som uppfostrar matte och
husse och gör dem till mjukare människor.

staffan heimerson är kattälskare sedan 35 år tillbaka,
har varit husse till ett tjugotal
djur (och några odjur). Han
sover med katt på magen. För
Sveriges Radio och Aftonbladet har han varit utrikeskorrespondent i 13 länder på
fem kontinenter, och reporter
i 34 krig.
Foto: Privat

utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 125 x 190 mm
omfÅng: ca 170 sidor
isbn: 978-91-7903-338-5
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Hundens 50
favoritlekar

Kattens 50
favoritlekar

Natthimlen

suellen dainty

jackie strachan

Hundar älskar att leka, och fysisk
och mental träning är viktigt för
att en hund ska må bra. Hitta
glädjen i träningen med hjälp av
den här boken, som är full av kul
aktiviteter och övningar.
Här hittar du inspirerande
förslag på hur du aktiverar din
hund på ett säkert och hälsosamt
sätt. Du får även tips på hur
du kan göra din egen hundträningsutrustning och nya idéer
till hämt- och doftlekar. Tydliga
steg-för-steg-instruktioner visar
hur övningarna går till.

En aktiv katt är en nöjd katt och
den här boken är fullmatad med
roliga övningar som stimulerar
din katt mentalt och håller den i
form. Här finns lekar som tilltalar kattens naturliga instinkter
och beteende. Du får dessutom
tips på hur du kan göra egna
leksaker och hur du kan använda
köpta leksaker på ett nytt sätt.
Tydliga steg-för-steg-instruktioner visar hur övningarna går till.

Robin Kerrod
Tom jackson

utkommer: sePtember
översÄttning: monika andersson
omslag: Quarto / eva andreasson
band: kartonnage
format: 145 x 195 mm
omfÅng: 128 sidor
isbn: 978-91-7861-708-1

utkommer: sePtember
översÄttning: monika andersson
omslag: Quarto / eva andreasson
band: kartonnage
format: 145 x 195 mm
omfÅng: ca 128 sidor
isbn: 978-91-7861-709-8

En guide till stjärnorna

Denna guide till stjärnhimlen ger
dig all information du behöver
för att kunna ägna dig åt stjärnskådning. Boken redogör och
beskriver månad för månad vilka
stjärnor och konstellationer man
kan se på himlavalvet beroende
på var på jordklotet man befinner
sig.
Boken innehåller också spännande fakta om rymden och
stjärnorna, samt en historisk bakgrund till de olika stjärnbilderna.

utkommer: oktober
översÄttning: John-henri holmberg
omslag: Paul sloman /
gunnar Palmgren
band: inbunden
format: 225 x 275 mm
omfÅng: 188 sidor
isbn: 978-91-7903-319-4
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Börja måla i akryl

Börja teckna

Sticka nordiskt

susette Billedeaux
gertsch

Alain picard

mary jane mucklestone

Om du vill lära dig att teckna är
detta boken för dig. Bli bekant
med grundläggande verktyg och
material och lär dig hur du väljer
rätt pennor för olika effekter
och motiv. Låt dig sedan vägledas genom enkla övningar och
instruktioner, med vackra teckningar som inspiration, till att bli
en fulländad tecknare.

Här presenteras en samling
mönster från den nordiska stickkonsten: stjärnor, hjärtan, blommor, renar samt vackra geometriska mönster. Olika tekniker för
mönsterstickning beskrivs steg
för steg med tydliga bilder. Här
förklaras allt du behöver veta om
hjälpmedel, uppläggning, avmaskning, stickfasthet, garnbyten
och mycket, mycket mer.

Här får du lära dig allt du behöver veta för att börja måla med
akrylfärg, från de första penseldragen till den avslutande fi nishen. Genom enkelt beskrivna
övningar och steg för stegmetoder vägleds du i ditt målande. Detaljerade och vackra målningar guidar och inspirerar.

utkommer: sePtember
översÄttning: monika andersson
omslag: JacQui caulton / eva andreasson
band: inbunden
format: 216 x 279 mm
omfÅng: 128 sidor
isbn: 978-91-7903-304-0

utkommer: sePtember
översÄttning: monika andersson
omslag: JacQui caulton / eva andreasson
band: inbunden
format: 216 x 279 mm
omfÅng: 200 sidor
isbn: 978-91-7903-303-3

utkommer: sePtember
översÄttning: catharina andersson
omslag: Quarto / eva andreasson
band: inbunden
format: 222 x 222 mm
omfÅng: 160 sidor
isbn: 978-91-7903-295-1

Vildmarkströjor
linka neumann
Lär dig att sticka riktigt slitstarka
och varma tröjor och koftor, gjorda för ett aktivt friluftsliv. Förutom mönster och stickbeskrivningar är boken full av fantastiska
fotografier på de snygga tröjorna i
vackra och inspirerande miljöer.

utkommer: sePtember
översÄttning: catharina andersson
omslag: kitty ensby / eva andreasson
band: inbunden, rikt illustrerad
format: 192 x 249 mm
omfÅng: 144 sidor
isbn: 978-91-7861-696-1

BARN &
UNGDOM
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OJ, VILKEN PRUTT!
sam taPlin
översÄttning: lind & co
omslag: matt durber /
gyllene snittet
utkommer: december
band: boardbook
format: 150 x 150 mm
omfÅng: 10 sidor
isbn: 978-91-7903-274-6

OJ, VAD DET LÅTER! LJUD
PÅ ZOO
sam taPlin
översÄttning: lind & co
omslag: francesca
allen /gyllene snittet
utkommer: december
band: boardbook
format: 150 x 150 mm
omfÅng: 10 sidor
isbn: 978-91-7903-275-3

555 ROLIGA KLISTER
MÄRKEN – JUL
OAKLEY GRAHAM
omslag: toP that /
gyllene snittet
översÄttning: lind & co
utkommer: sePtember
band: hÄftad
format: 216 x 280 mm
omfÅng: 56 sidor
isbn: 978-91-7903-256-2

MIN FÖRSTA ATLAS
laura buller
översÄttning:
sara Jonasson
omslag: weldon owen /
sara Jonasson
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 131 x 189 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-282-1

GOD NATT, LILLA ANKA
AMANDA WOOD
översÄttning:
eva andreasson
omslag: nicola Price /
eva andreasson
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 195 x 210 mm
omfÅng: 24 sidor
isbn: 978-91-7903-285-2

GOD NATT, LILLA KANIN
AMANDA WOOD
översÄttning:
eva andreasson
omslag: nicola Price /
eva andreasson
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 195 x 210 mm
omfÅng: 24 sidor
isbn: 978-91-7903-284-5

EN ENHÖRNING TILL JUL
ANNA CURREY
översÄttning:
ann lewenhauPt
omslag:oxford
university
Press / gyllene snittet
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 207 x 243 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-335-4

BOKEN OM MÅNEN
LAURA COWAN
översÄttning: erik nisser
omslag: usborne /
gunnar Palmgren
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 240 x 290 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-288-3

Den mycket hungriga
larven
Eric Carle
Nu kommer Eric Carles
älskade klassiker Den mycket
hungriga larven i en ny svensk
utgåva.
Följ med larven som äter
sig igenom äpplen, päron,
tårtor och korvar för att bli en
kokong och sedan utvecklas
till en vacker fjäril. Fantastiska, illustrationer och sidor
med hål gör boken till rolig
och interaktiv läsning.

översÄttning: Qui nyström
omslag: eric carle / lind & co
utkommer: augusti
band: boardbook
format: 181 x 127 mm
omfÅng: 24 sidor
isbn: 978-91-7903-341-5
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DINOSAURIER — EN MAGISK
MÅLARBOK
federica iossa
utkommer: oktober
omslag: lind & co
band: hÄftad
format: 216 x 250 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-286-9

KORTA GODNATTSAGOR
susie linn m.fl.
översÄttning: lind & co
omslag: imagine that /
gunnar Palmgren
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 235 x 235 mm
omfÅng: 160 sidor
isbn: 978-91-7861-679-4

DINOSAURIER — VILKA
LEVDE NÄR?
rachel firth
övers.: shu-chin hysing
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 270 x 170 mm
omfÅng: 16 sidor
isbn: 978-91-7903-248-7

BARNENS FÖRSTA
KORSORD
STEN JONSON
utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
band: hÄftad
format: 210 x 297 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-306-4

LYFT OCH LÄR — ALLT OM
RYMDEN
ANITA GANERI, CHRIS
OXLADE
översÄttning: erik nisser
omslag: gyllene snittet
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 218 x 280 mm
omfÅng: 16 sidor
isbn: 978-91-7903-279-1

LYFT OCH LÄR — ALLT OM
FORDON
ANITA GANERI, CHRIS
OXLADE
översÄttning:
louise lundholm
omslag: gyllene snittet
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 218 x 280 mm
omfÅng: 16 sidor
isbn: 978-91-7903-280-7

VETENSKAPENS HISTORIA
– 100 VIKTIGA HÄNDELSER
ABIGAIL WHEATLEY
översÄttning:
shu-chin hysing
omslag: usborne /
shu-chin hysing
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 216 x 276 mm
omfÅng: 32 sidor
isbn: 978-91-7903-318-7

DEN OTROLIGA BOKEN OM
HÄSTAR
TOM JACKSON
översÄttning:
sara Jonasson
omslag: göran alfred
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 272 x 370mm
omfÅng: 82 sidor
isbn: 978-91-7861-711-1

En gata genom
historien
Laura Gilbert (red.)
Följ med på en häpnadsväckande resa genom historien,
från stenålder till framtid.
I denna uppdaterade utgåva
av En gata genom historien får
du följa aktiviteten och utvecklingen på en och samma
gata genom 12 000 år. I otroligt detaljrika och verklighetstrogna illustrationer ser man
hur människorna under olika
tidsperioder bodde och levde.

översÄttning:
eva andreasson
omslag: dorling kinderlsly /
eva andreasson
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 350 x 265 mm
omfÅng: 34 sidor
isbn: 978-91-7861-697-8
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STORA BOKEN OM HISTORIA
SAM ATKINSON, SHAILA BROWN (RED.)
översÄttning: shu-chin hysing
omslag: dorling kindersly /
gyllene snittet
utkommer: sePtember
band: kartonnage
format: 258 x 358 mm
omfÅng: 208 sidor
isbn: 978-91-7903-281-4

STORA BOKEN OM DJUR
DANIEL MILLS
översÄttning: sara Jonasson
omslag: dorling kindersly /
sara Jonasson
utkommer: oktober
band: kartonnage
format: 215 x 275 mm
omfÅng: 304 sidor
isbn: 978-91-7903-283-8

VI ÄLSKAR BILLIE EILISH
— LIVET, MUSIKEN, HISTORIEN
översÄttning: emeli andrÉ
omslag: welbeck Publishing /
gunnar Palmgren
utkommer: Juni
band: kartonnage
format: 246 x 189 mm
omfÅng: 80 sidor
isbn: 978-91-7903-334-7

DEN OMÖJLIGA POJKEN
BEN BROOKS
översÄttning: anna thuresson
omslag: Quercus / gunnar Palmgren
utkommer: oktober
band: inbunden
format: 150 x 200 mm
omfÅng: 200 sidor
isbn: 978-91-7861-702-9

JULRÄDDARNA
— EN JULSAGA I 24 KAPITEL
CAMILLA DAHLSON
utkommer: oktober
omslag: emma graves
band: inbunden
format: 150 x 200 mm
omfÅng: 96 sidor
isbn: 978-91-7861-703-6

KAPITELRÅNARNA
JAN FRÖMAN
utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
band: inbunden
format: 135 x 180 mm
omfÅng: 240 sidor
isbn: 978-91-7903-291-3

POCKET
&
LJUD
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POCKET

SEPTEMBER

POCKET

OKTOBER

ETT HEM ATT DÖ FÖR
LINA ARVIDSSON
omslag: emma graves
omfÅng: 331 sidor
isbn: 978-91-7903-307-1
isbn: 978-91-7861-153-9

BRÖLLOPSAVTALET
ANNA KEILER
omslag: emma graves
omfÅng: 379 sidor
isbn: 978-91-7903-347-7
isbn: 978-91-7903-230-2

JOMSVIKING
BJØRN ANDERS BULL-HANSEN
övers. caJsa mitchell
omslag: emma graves
omfÅng: 628 sidor
isbn: 978-91-7903-308-8
isbn: 978-91-7861-827-9

PERSON OKÄND
SUSIE STEINER
övers. fredrika sPindler
omslag: lind & co
omfÅng: 396 sidor
isbn: 978-91-7903-309-5
isbn: 978-91-7861-796-8

SUDOKU — 5 NIVÅER
MATTIAS BOSTRÖM
omslag: mattias boström
omfÅng: 224 sidor
isbn: 978-91-7903-346-0

FLYKTEN FRÅN NORDKOREA
MASAJI ISHIKAWA
övers. lena kamhed
omslag: niklas lindblad
omfÅng: 213 sidor
isbn: 978-91-7903-300-2
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POCKET

NOVEMBER

POCKET

DECEMBER

BRUSTNA HJÄRTANS DÖD
MIKAEL RESSEM
omslag: emma graves
omfÅng: ca 350 sidor
isbn: 978-91-7903-315-6
isbn: 978-91-7995-029-3

NÄR SISTA STROFEN KLINGAT UT
MARIANNE CEDERVALL
omslag: sofia scheutZ
omfÅng: 336 sidor
isbn: 978-91-7903-313-2
isbn: 978-91-7861-075-4

SKYTTEN
JONAS MOSTRÖM
omslag: anders timrÉn
omfÅng: 365 sidor
isbn: 978-91-7903-310-1
isbn: 978-91-7861-198-0

VINTER VID SOMMEN
CAMILLA DAHLSON
omslag: emma graves
omfÅng: 282 sidor
isbn: 978-91-7903-312-5
isbn: 978-91-7861-734-0

GROTTDYKAREN
JOHANNA ELOMAA
övers. mattias huss
omslag: lind & co
omfÅng: 300 sidor
isbn: 978-91-7903-301-9
isbn: 978-91-7861-664-0

RÄVLYSTNAD
SOLVEIG VIDARSDOTTER
omslag: anders timrÉn
omfÅng: 487 sidor
isbn: 978-91-7903-311-8
isbn: 978-91-7861-199-7
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LJUDBÖCKER

”

Pulsen slog hårt. Andningen kändes tung och i
öronen tjöt ett högt, visslande ljud. Situationen
var pressad, tät på ett sätt som inte gick att beskriva och
i skallen susade tankarna förbi i ett tempo som gjorde
det omöjligt att sortera dem. Erik stod kvar, höll sig helt
stilla och gjorde som mannen hade sagt åt honom. Han
kände spetsen på kniven tryckas upp mot magen. Pressade
han hårdare skulle det vassa bladet skjuta in i kroppspulsådern och han skulle dö utan att någon hann göra något.
’Säg åt kärringen att hon ska plocka fram grejerna’,
väste mannen som satt under honom och pressade kniven
mot Erik. ’Ge hit knarket’, fortsatte han med samma
väsande röst.
Var det så här allt skulle sluta? I en gammal Saab med
en galen pundare som rånade dem på läkemedel.”

Bödeln i Prag
mikael ressem
Våren har kommit och ambulanssjuksköterskan
Erik Sandström har åkt till Prag. Med på resan är
ordningspolisen Patrik Andréasson, hans far Birger
och poliskollegan Janne. Men det som var tänkt som
en lättsam grabbresa förändras snabbt när Tomas
Svensson ansluter, i sällskap med en snygg, och vid
första anblick, högst normal tjej. Kort efteråt gör
Gösta Svenningsson och Lucifer Mattsson en överraskande entré i ett turistmyllrande Prag.
Efter att Birger har blivit kontaktad av en pensionerad mordutredare vid Prag-polisen dras gänget
från Gävle in i ett mordmysterium som plågat den
tjeckiska polisen i tjugo år. Varje år dödas ett slumpmässigt utvalt offer på ett av Prags mest berömda
turistmål, Karlsbron. Mordet sker alltid på samma
plats och på samma dag, Kristi himmelfärdsdag.
Och om bara några dagar infaller just den dagen.
Bödeln i Prag är den tionde delen i Mikael Ressems
succéserie om Erik Sandström.

mik ael ressem (f. 1979) började redan i tjugoårsåldern arbeta som ambulanssjukvårdare,
utbildade sig till sjuksköterska
och har sedan även arbetat ett
antal år som chef inom ambulansverksamheten. Parallellt
med det är han framgångsrik
deckarförfattare.
Foto: Niclas Jonsson

utkommer: Juli
omslag: emma graves
uPPlÄsare: fredde granberg
isbn: 978-91-7903-963-9
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OFFER
JIMMY LINDGREN
utkommer: augusti
uPPlÄsare: sofia berntsson
omslag: niklas lindblad
isbn: 978-91-7903-177-0

KVINNAN I FÖRRÅDET
MARIA FALLSTRÖM
utkommer: oktober
uPPlÄsare: fredde granberg
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-063-6

BRÖLLOPSAVTALET
ANNA KEILER
utkommer: Juni
uPPlÄsare: gunilla leining
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-230-2

DÖDLIG DRESSYR
ANNA SELLBERG
utkommer: Juni
uPPlÄsare: anna maria kÄll
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-137-4

MÖRDANDE AVSIKT
CHRISTINA GUSTAVSON
utkommer: Juli
uPPlÄsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7861-160-7

POLISEN SOM VÄGRADE GE UPP
GÖSTA UNEFÄLDT
utkommer: sePtember
uPPlÄsare: fredde granberg
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-953-0
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POLISEN SOM VÄGRADE SVARA
GÖSTA UNEFÄLDT
utkommer: augusti
uPPlÄsare: fredde granberg
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-952-3

DÖDEN VISKAR DITT NAMN
DANIEL AF WÅHLBERG
utkommer: sePtember
uPPlÄsare: gunilla leining
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-056-8

EMMAS NYA LIV
ANNA ALEMO
utkommer: sePtember
uPPlÄsare: anJa lundQvist
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-080-3

EMMAS LIVSPUSSEL
ANNA ALEMO
utkommer: oktober
uPPlÄsare: anJa lundQvist
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7903-147-3

VERKAN
LOURDES DAZA-GILLMAN
utkommer: augusti
uPPlÄsare: anna maria kÄll
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7861-810-1

VANVETT
LOURDES DAZA-GILLMAN
utkommer: oktober
uPPlÄsare: anna maria kÄll
omslag: emma graves
isbn: 978-91-7861-811-8
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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 varje måndag överallt där poddar finns!

omslagsfoto: the Public library
of cincinnati and hamilton county
form: niklas lindblad
tryck: italgraf media, 2020
kontakt lind & co:
08-643 38 46
info@lindco.se
www.lindco.se
besöksadress: hantverkargatan 8
112 21 stockholm
Postadress: box 1052
101 39 stockholm

