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Vårens böcker
2020 kommer bli året som ständigt förknippas med
covid-19. För många har det inneburit svåra prövningar och förändringar, och för de allra flesta gäller
det inte bara privatlivet utan också arbetslivet. Många
näringsgrenar har mer eller mindre utplånats, så som
flyg- och hotellbranschen, andra har tvingats tänka
om och för en del har den ökade digitaliseringen till
och med inneburit fördelar. När vi närmar oss slutet
av detta ovanligt långa år kan vi konstatera att bokbranschen har klarat sig förvånansvärt bra.
Den fysiska bokhandeln har haft det tufft och uppvisade inledningsvis försäljningstapp kring 30–40 procent på böcker. Men då näthandeln samtidigt ökade

sjönk den totala försäljningsminskningen av fysiska
böcker ihop till ett litet minus. När sedan streamingtjänsterna adderas, som vuxit kraftigt ännu ett år, landar den totala försäljningen till och med på ett litet
plus. Nu är året inte slut och mycket kan fortfarande
hända. Den för alla så betydelsefulla julhandeln är
exempelvis ett frågetecken. Kommer folk att våga sig
ut och trängas i fysiska butiker eller kan man tänka
sig en avmattning av den viktiga försäljningen? Hur
kommer Amazons lansering att påverka balansen
i branschen och kan det finnas långsiktigt negativa
konsekvenser av utdraget distansarbete med allt färre
besök i köpcentrum och gallerior, där större delen av
våra boklådor i dag ligger?
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Oavsett hur mycket man oroar sig för framtiden kvarstår den glada nyheten att bokbranschen står stadigt.
Det är nästan anmärkningsvärt att statistiken inte ser
sämre ut, att de dåliga nyheterna inte är fler. Inga förlag har hittills gått i konkurs, även om det finns de som
har det svårt. Några mindre boklådor har slagit igen
men det har i första hand varit avvecklingar i samband
med generationsskiften där inga köpare stått att finna.
Av de tre butiker Akademibokhandeln stängde under
april har samtliga öppnat igen. Nätbokhandlarna och
streamingtjänsterna har sett kraftiga försäljningsökningar.

Lind & Co gick in i 2020 med något bättre förutsättningar än andra förlag då en stor del av vår omsättning redan innan var digital. Vi har fullföljt alla våra
utgivningar som planerat, inte permitterat, sökt eller
tagit emot några verksamhetsbidrag. Samtidigt har vi
givetvis också påverkats, med nya arbetssätt, inställda
författarevent och allt vad året fört med sig i form av
oro och osäkerhet. Därför känns det särskilt kul att
kunna blicka fram och presentera denna lista av böcker för våren 2021, en lista som dessutom inte präglas
av neddragningar och kris utan av förhoppningar och
tillförsikt.

Bokmässan blev inte av men den digitala mässan överträffade alla förväntningar och visade att det trots allt
går att fortsätta samtala om böcker i en helt digital
värld. Försäljningskanalerna och formaten förflyttas
och förskjuts men boken som produkt är stark, lusten
att läsa är intakt.

Våra listor för hösten och sommaren 2021 är redan
välfyllda. Kontrakt skrivs för böcker som planeras utkomma 2022. Det finns något tryggt och stabilt i förlagens tröga och långsamma arbetssätt. Världen må
vara i kris, men förlagsbranschen är sig lik, vi arbetar
oförtrutet vidare.

Kristoffer Lind

skönlitteratur
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”

Funderade hon på att bli nunna så småningom?
Ändå var hon så fäst vid sin frihet och denna
världens glädjeämnen. Med lysande ögon berättade hon
om sitt sommarlov för mig: hon galopperade i timtal
genom barrskog vars lägsta grenar rev henne i ansiktet,
hon simmade än i stillastående gölar, än i Adourflodens
strömmande vatten. Drömde hon om detta paradis när
hon blev sittande med tom blick framför sina skrivböcker?
En dag upptäckte hon att jag iakttog henne och skrattade
generat:
’Tycker du att jag slösar bort min tid?’
’Jag? Inte alls!’
Andrée skärskådade mig med en lite retsam min: ’Så
det händer aldrig dig, att du drömmer om saker och
ting?’
’Nej’, svarade jag ödmjukt.
Vad skulle jag ha drömt om? Jag älskade Andrée över
allt annat, och hon fanns vid min sida.”

De oskiljaktiga
simone de beauvoir
De oskiljaktiga är en tidigare opublicerad, självbiografisk roman av Simone de Beauvoir. Den skrevs 1954
men ansågs alltför avslöjande och intim för att ges ut
under författarens livstid.
Boken skildrar den passionerade vänskapen mellan
två skolflickor, den behärskade Sylvie (Simone de
Beauvoir) och den glada, intelligenta och vågade
Andrée (Elisabeth ”Zaza” Lacoin). Sylvie beundrar
Andrée och gör allt för att bli vän med henne. Tillsammans växer de upp och befriar sig från samtidens
kvävande konventioner och omgivningens förväntningar. De blir snart oskiljaktiga, tills den dag då
Andrée går ett hemskt öde till mötes.
Manuskriptet återupptäcktes av Sylvie Le Bon
de Beauvoir, Simones adopterade dotter, som även
skrivit bokens förord. Berättelsen och bokens fotografier, anteckningar och brev gör publiceringen till
en litterär händelse.

Jean Paul Sartre och
Simone de Beauvoir 1948.
Foto © Collection Sylvie
Le Bon de Beauvoir

simone de beauvoir
(1908–1986) var en fransk
Goncourtprisbelönt författare, filosof och banbrytande feminist. Tillsammans med sin
livskamrat Jean-Paul Sartre
var hon en viktig företrädare
för den franska existentialismen. Mest känd är hon för
den feministiska klassikern
Det andra könet (1949).

Utkommer: april 2021
översättning: kristoffer leandoer
Omslag: lind & co
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-7903-458-0
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”

Den unga kvinnan rusade ut. Hon var klädd i
tunn jacka och löparskor och tog trapporna ner till
tomten så fort hon bara kunde, sedan sprang hon mot
skogsbrynet. Det halvlånga rufsiga håret fladdrade. Hon
ökade hastigheten medan hennes salta tårar blandades
med regndropparna som föll tungt från himlen. Just när
hon skulle lämna gräsmattan bakom sig hördes en mansröst från förstubron:
’Stanna! Stanna för i helvete!’
Kvinnan skälvde till som om hon fått ett piskrapp, men
hon gjorde ingen ansats att följa kommandot. Istället blev
stegen ut i natten ännu mer intensiva.”

Löparen
anders gustafson
Johan kant
Mitt ute i skogen på Singö, i kuperad och svårforcerad terräng, gör kriminalinspektör Solbritt Andersson en märklig upptäckt. Hon hittar en professionell
löparsko. Hur har den hamnat där? Har någon
tvingats ta sig därifrån med bara en sko? Och har
det skett frivilligt?
Det gåtfulla fyndet lämnar henne ingen ro och
hon börjar misstänka en koppling till en ung kvinna
som var hängiven löpare och försvann spårlöst från
ön tre år tidigare. På Norrtälje polisstation får hon
inget gehör för sina misstankar, så hon inleder privata efterforskningar.
Spåren leder till det slutna hemmet Gullvivan, där
ungdomar tvångsvårdas. Men vad är det egentligen
som pågår innanför boendets taggtrådsstängsel?

anders gustafson
(t.h.) och johan k ant
(t.v.) är författarna bakom den populära Singöserien. Till vardags är
Anders förläggare och
Johan grundskolechef.
Löparen är den sjätte
boken i serien.
Foto: Eva Lindblad

Utkommer: januari
Omslag: Nils Olsson
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-463-4
ISBN: 978-91-7995-058-3
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”

Först när hon var tillbaka på polarstationen skulle
hon kunna försöka nå hemmabasen via den fasta
radion. Men när hon försiktigt tog effekt och den svarta
helikoptern varsamt lyfte från det vita istäcket slog hon
ändå om transponderkoden till 7700 – koden för nöd –
och tryckte in sändarknappen.
’Mayday, Mayday, Mayday! Nazgûl 21 till någon
enhet.’ Sedan blev hon tyst för en sekund, hon visste inte
riktigt hur hon skulle beskriva nödläget. ’Jag är skadad,
har lågt bränsle och begränsat samband. Begär assistans
och vidaresignalering, militära operationsledningen i
Stockholm. Nazgûl 21.’
Hon repeterade nödsignaleringen tre gånger.
Det kom inget svar.”

Kodnamn Aurora
david bergman
Arktis, ett vindpinat islandskap med ett klimat på
gränsen till vad människan klarar av. Här huserar en
nordisk forskningsstation och en mindre kontingent
från det svenska flygvapnet.
Under en rutinflygning över området får major
Victoria Maxander syn på något mycket oväntat,
något som absolut inte ska finnas där. I samma stund
som hon landar för att undersöka fyndet trycker
hennes styrman en pistol mot tinningen på henne.
Förrådd, misshandlad och kraftigt nedkyld lämnas
Victoria Maxander ensam på världens mest ogästvänliga plats – och det hon råkat se kan leda till en
konflikt som i värsta fall skulle kunna påverka hela
norra halvklotet.

david bergman är förutom
thrillerförfattare även officer
och en av grundarna till det
svenska Psyops-förbandet. Parallellt med sin militära karriär
forskar Bergman på psykologin bakom prestationer under
extrem press.
Foto: Eva Lindblad

Utkommer: januari
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-434-4
ISBN: 978-91-7995-057-6
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Mannen som försvann
tony fischier

Fadern
lotta lundh

Bokhandelsbiträdet Hans Arnesson räddar en fyraårig flicka från att drunkna i Hamnkanalen. Kort
därpå hittas han knivhuggen till döds i sitt eget hem.
Kriminalkommissarie Niklas Ragnvik och hans
kollegor vid Göteborgspolisen utreder fallet som visar sig vara fullt av frågetecken. Vem var egentligen
Hans Arnesson? Finns det en koppling till ”Kilroy”
– den skugglike seriemördare som tidigare härjade i
trakten och tömde sina offer på blod?

Kommunalrådet i Sunne hittas mördad utanför sitt
hem. Efter sig lämnar han en chockad fru och dotter. Kriminalkommissarie Erik Ljung blir inkopplad, men saknar spår och en tydlig riktning. Kommunalrådet Per Nilsäter var en stridbar man, kan
dådet ha politiska förtecken?
Plötsligt sker en utveckling i fallet och Erik Ljung
börjar förstå att utredningen kommer att dra honom
djupt ner i ett ondskefullt mörker.

tony fischier är journalist och bor strax utanför Göteborg. Mannen som försvann är hans debutroman.

lotta lundh bor i Sunne i Värmland med sin familj.
Fadren är den fjärde boken i serien om Erik Ljung.

Utkommer: april
Omslag: anders timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 500 sidor
ISBN: 978-91-7903-426-9
ISBN: 978-91-7995-076-7

Utkommer: januari
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-424-5
ISBN: 978-91-7995-055-2
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I tomma intet
lisa gray

Guden
jØrgen jæger

Privatdetektiven Jessica Shaw får ett anonymt tips
om ett olöst fall som får henne att ifrågasätta hela sitt
förflutna. Spåren leder henne till Los Angeles där
kriminalinspektör Jason Pryce jobbar på utredningen av ett brutalt mord på en ung kvinna. Deras
vägar korsas och det verkar som om Pryce har mer
med Jessicas historia att göra än vad han vill erkänna.

I samma ögonblick som borgmästaren blir synlig på
torget i Fjellberghavn hörs tre skott och någon som
ropar: ”Allahu Akbar!” Efter det reser sig inte borgmästaren upp. Kommissarie Cecilie Hopen jobbar
hårt för att få situationen under kontroll. Men vem
är det hon jagar? Är det skuggfiguren ”Guden” som i
bakgrunden drar i stadens trådar?

lisa gray bor i Skottland och har tidigare jobbat som
journalist. I tomma intet är hennes romandebut.

jørgen jæger är en av Norges bästsäljande kriminalförfattare.

Utkommer: mars
översättning: ylva stålmarck
Omslag: Emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 304 sidor
ISBN: 978-91-7903-439-9
ISBN: 978-91-7995-126-9

Utkommer: mars
översättning: Jan wibom
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 440 sidor
ISBN: 978-91-7903-462-7
ISBN: 978-91-7995-074-3
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Rönnbär och romantik
eva swedenmark
annica wennström
Vintern är här och familjen runt restaurang La Stella
samlas i Åre. Mario och Liselotte har landat i tillvaron med lilla dottern Ester, och Anita och Börje
öluffar i Medelhavet. När de kliver i land på Sicilien
väntar en överraskning som kommer att skaka om
hela familjen …
eva swedenmark & annica wennström har skrivit
många böcker tillsammans, Rönnbär och romantik är sjätte
delen i den populära bärserien.

Utkommer: januari
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-425-2
ISBN: 978-91-7995-056-9

Vår vid Sommen
camilla dahlson
Majlis lever i sorg efter sin man Nils som nyligen
avlidit. Hon känner sig ensam och instängd hemma i Tranås. Kanske vore det bättre att flytta ut till
sommarstugan permanent? Hon känner ju Disa på
Svalarps gård, så helt ensamt blir det inte.
Men livet på landet är tuffare än hon tänkt sig.
Dessutom verkar Nils ha haft hemligheter för henne, det känns inte alls bra. Och hur ska det gå med
bina?
camilla dahlson växte upp i östgötska Boxholm och
har tillbringat många somrar vid sjön Sommen.

Utkommer: mars
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-459-7
ISBN: 978-91-7995-125-2
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Dikter
hjalmar söderberg

Preludier
hjalmar söderberg

Hur många visste egentligen att han skrev vers,
frågade sig en recensent då Hjalmar Söderbergs Vers
och varia kom ut 1921. Det var ju som prosaist han
blivit känd, erkänd och berömd. Samma fråga ställer
sig nog de flesta idag: Har Söderberg skrivit vers?
Jo, det har han. I denna volym presenteras för första
gången samtliga av hans hittills kända och okända
dikter: ungdomsdiktning och vuxenvers, polemik,
tillfällighetsvers, tolkningar, och så en stor avdelning aldrig tidigare publicerat material.

När Hjalmar Söderberg på Karl Otto Bonniers förslag sammanställde Skrifter i tio volymer 1919–1921
samlade han sina ungdomsnoveller under titeln
Preludier. Med det ville han antyda att de skulle ses
som en förberedelse till hans senare, mogna författarskap. Men inför den utgivningen passade han
på att bearbeta ungdomsnovellerna, många av dem
kraftigt. Så i egentlig mening kan de inte kallas
preludier. I denna volym publiceras de däremot i sina
ursprungliga, obearbetade versioner.

Utkommer: januari
Omslag: eva lena johansson
Band: Inbunden
Format: 130 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-85801-42-8

Utkommer: januari
Omslag: eva lena johansson
Band: Inbunden
Format: 130 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-85801-36-7

facklitteratur
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Nazisternas fruar

Tredje rikets mäktigaste kvinnor

james wyllie

Göring, Goebbels, Himmler och Heydrich är namn
synonyma med makt och inflytande i Tredje riket.
Kanske är Carin, Emmy, Magda, Margaret och Lina
mindre bekanta … Alla tjusades de av Hitler och
armbågade sig fram för att nå en position nära den
mäktige Führern. I Nazisternas fruar beskrivs dessa
kvinnor på djupet för första gången.
james wyllie är författare, prisbelönt manusförfattare och
tv-personlighet. Han har arbetat med ett flertal BBC-filmer.

Krigsärr

Minnen från slagfältet och
striden med mig själv

Jason fox

I bästsäljaren Krigsärr berättar Jason Fox om sin
framgångsrika karriär som elitoperatör i Special
Boat Service, där han bland annat var attackdykare,
sprängmedelsexpert och specialist på djungelöverlevnad. Brutalt uppriktigt och nervkittlande beskrivs
livet som elitsoldat – men också hur posttraumatisk
stress till sist fick Fox att lämna den militära banan.
jason fox är känd från SVT:s Elitstyrkans hemligheter.

Utkommer: januari
översättning: jan wibom
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-380-4
ISBN: 978-91-7995-127-6

Utkommer: mars
Översättning: kjell waltman och inge RL larsson
Omslag: lind & co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 320 sidor
ISBN: 978-91-7903-247-0
ISBN: 978-91-7995-198-6
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Familjen Bernadotte

Länder som försvunnit

arne norlin

bjØrn berge

Makten, myterna, människorna

1840–1970

År 1818 blev den franske generalen Jean Bernadotte
svensk kung med namnet Karl XIV Johan. Familjen
Bernadotte visar vad den kungliga släkten har betytt
för Sverige – politiskt, ekonomiskt och kulturellt.
Den här nyutgåvan innehåller ett nyskrivet kapitel
om kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och
prinsessan Madeleine och deras familjer. Boken
utges till kung Carl XVI Gustafs 75-årsdag.

Riken uppstår och går under. Den fascinerande historien om några av dessa försvunna länder väcks här
till liv. Vissa existerade bara i några månader, andra i
ett år och något i ett decennium innan de försvann.
Här återfinns gåtfulla namn som Heligoland och
Tripolitanien, och läsaren får ta del av den spännande bakgrunden till länder som Manchukuo och
Allenstein. Boken är utgiven på 20 språk.

arne norlin (f. 1947) är journalist och författare. Han
har skrivit många uppskattade barnböcker och flera rosade
fackböcker för vuxna.

bj Ø rn berge (f. 1954) är är arkitekt och författare.

utkommer: april
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 380 sidor
ISBN: 978-91-7903-440-5
ISBN: 978-91-7779-211-6

Utkommer: Februari
Översättning: Jan Wibom
omslag: lind & co
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 464 sidor
ISBN: 978-91-7903-422-1
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”

I min hand ligger sömntabletter. Räcker en burk
för att dö? Jag har aldrig försökt att ta mitt
liv förut. Det är nog för få. Jag öppnar en ny burk
och häller ut några till. Skruvar av korken på Absolut
vodka-flaskan. Fem klunkar. Snabbt. Jag är Lucky Luke
och dricker fortare än min egen kräkreflex. Tabletterna
ligger kvar i handen. Snart. Måste bara bli full så att jag
vågar.
Jag står på balkongen. Ska jag hoppa istället? Det går
fort, och döden är garanterad. Jag häver upp benen och
sätter mig på räcket. Avgasstanken från bilarna nedanför
letar sig upp åtta våningar. Vinden välkomnar mig. Kom
igen, gör det!”

Till mina torskar

Mitt liv på Berlins sexklubbar och
den långa vägen hem

hanna widerstedt
leone milton

För att glömma vad alla tycker om hennes blogg
och den fejkade relationen med influencern Jockiboi
flyttar Hanna Widerstedt till Berlin. Planen är att
satsa på konsten, men att försörja sig på den visar sig
vara närmast omöjligt. Hon söker extrajobb, men får
nej överallt eftersom hon inte kan tyska.
En kvälls dansande på en klubb leder till att hon
senare börjar sälja sex. Hon hamnar i destruktiva
relationer, blir gravid och tvingas göra abort. När
lättklädda bilder och rykten når Sverige vågar hon
inte återvända hem utan börjar skära sig själv och
planerar att ta sitt liv.
Öppenhjärtigt berättar Hanna om hänsynslösa
hallickar, eskortresor med kändisar och smutsiga
bordeller.

hanna widerstedt blev känd som kontroversiell
bloggare och Big Brother-deltagare. Efter att i många
år försörjt sig på att sälja sex i Berlin lyckades hon
nyligen ta sig loss och hem till Sverige för att starta
ett nytt liv som konstnär.
leone milton är journalist och författare. Hon har
tidigare skrivit fem böcker.

Utkommer: Januari
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7903-381-1
ISBN: 978-91-7995-059-0
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Den mörka hemligheten
i Tysfjord
anne-britt harsem
2016 vände sig elva personer till media för att berätta om sexuella övergrepp i Tysfjords kommun i
Nordnorge. Polisutredningarna som följde avslöjade
sammanlagt 151 övergreppsfall, varav de flesta hade
anknytning till den lulesamiska miljön i Tysfjord.
Det här är en av offrens chockerande berättelse om
ett samhälle som svek de mest skyddsbehövande.
anne-britt harsem är en norsk författare. Hon är mest
känd för böckerna om Alvdalsfallet.

Utkommer: april
översättning: erik nisser
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7903-438-2
ISBN: 978-91-7861-839-2

Snälla, låt mig gå
caitlin spencer
Från 14 års ålder kontrolleras hela Caitlins liv av män.
Hon blir utsatt för våldtäkter, försedd med alkohol och
droger, såld och överlämnad till nya pedofilnätverk.
Snälla, låt mig gå kom ut i Storbritannien efter avslöjandena om systematiska sexuella övergrepp på barn
i Rotherham. Caitlins berättelse är förfärlig och uppseendeväckande, också på grund av myndigheternas
vägran att hjälpa.
caitlin spencer är en pseudonym. Hennes historia är
skriven tillsammans med författaren och spökskrivaren
linda watson-brown.

Utkommer: Februari
Översättning: Hanna Svensson
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 280 sidor
ISBN: 978-91-7903-468-9
ISBN: 978-91-7903-144-2
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Mammapraktika

Graviditeten vecka för vecka

leni ekendahlsöderberg
Mammapraktika är skriven för den som vill veta
allt om hur barnet i magen utvecklas och hur man
kan påverka dess och sitt eget välbefinnande under
graviditeten. Till denna utgåva har en större uppdatering gjorts för att få med den senaste forskningen,
statistiken och informationen.
leni ekendahl-söderberg är journalist och författare.
Hon har skrivit flera böcker om graviditet och förlossning.

Utkommer: mars
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 248 sidor
ISBN: 978-91-7903-379-8

Medan jag har er kvar
Tankar om att bli gammal

Tor Åge Bringsværd
Klokt, humoristiskt och självutlämnande skildrar Tor
Åge Bringsværd ålderdomens prövningar. Vi får ta del
av stora och små funderingar om åldrandets vedermödor, om att bli någon annan än den man var innan,
förmedlat med en 80-årig mans outtröttliga nyfikenhet.
tor åge bringsværd är mångfaldigt prisbelönt författare, dramatiker och essäist. Hans böcker är översatta till
över tjugo språk och han har flera gånger nominerats till
Nordiska rådets litteraturpris.

Utkommer: februari
översättning: jan wibom
Omslag: kerstin hanson
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7903-383-5
ISBN: 978-91-7995-040-8
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Sticka steg för steg
vikki haffenden
frederica patmore
Nu kommer den populära Sticka
steg för steg i en uppdaterad utgåva
med en helt ny, snygg layout.
Denna kompletta handbok
innehåller allt från grundläggande lektioner till mer avancerade
tekniker för de erfarna stickarna.
Boken innehåller ett stort urval
av spännande mönster som ger
nybörjaren en möjlighet att få
praktisera sina nyförvärvade
stickkunskaper. Den erfarne
stickaren får chans att utveckla
sin teknik, och tips på hur man
kan plocka in snygga designdetaljer i sin stickning på ett
innovativt och roligt sätt.

Utkommer: februari
översättning: monika andersson
Band: kartonnage
Format: 195 x 235 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7903-387-3

100 färgglada
mormorsrutor att
virka
leonie morgan
Den tidlösa ”mormorsrutan” har
prytt soffor, fåtöljer och överkast
i generationer. I den här boken
finns en uppsjö rutor som både
är enkla att göra och garanterat
sticker ut i mängden. Här finns
såväl traditionella klassiker som
moderna mönster i glada färgkombinationer. Lär dig allt du
behöver veta för att virka söta
mormorsrutor – från grunderna
till tekniker för att dekorera dina
rutor och ge dem det lilla extra.
Du får tydliga beskrivningar på
hur man bäst mixar och matchar
färger samt steg-för-steg-instruktioner för olika dekorationer, som
applikationer och korsstygn.

Utkommer: mars
översättning: catharina andersson
Band: kartonnage
Format: 222 x 222 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7903-417-7

Första hjälpen för din
hund / katt
Allt du behöver veta om
hunden / katten blir sjuk
Jennifer parker
I dessa böcker finns allt du behöver veta för att på bästa sätt kunna ta hand om din fyrbenta vän
när den blir sjuk eller skadar sig.
Tydliga instruktioner och förklarande bilder guidar dig rätt i allt
från mindre rivsår till livshotande
skador.
Boken innehåller dessutom råd
och information om hur du förebygger olyckor och bäst sköter
om ditt husdjur. Här finns bland
annat kostråd, tips på hur du ger
medicin och hur du håller din vän
i god fysisk form.

Utkommer: mars
översättning: monika andersson
Band: kartonnage
Format: 170 x 230 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN, hund: 978-91-7903-388-0
iSBN, katt: 978-91-7903-389-7
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Mindfulness

Tarot

Ögonblickens under

Vägen till självkännedom

Latin för trädgårdsälskare

thich nhat hanh

claire goodchild

lorraine harrison

I denna eleganta tarot-box, som
innehåller en handbok och en
vackert illustrerad kortlek, finner
du allt du behöver för att lära dig
grunderna inom tarot. Astrologen
Claire Goodchild guidar dig och
lär dig att tolka kortens budskap.
Tarot kan användas som ett
verktyg för personlig och andlig
utveckling. Korten hjälper dig att
finna lösningar på problem och
ger dig vägledning i livet.

Nu kommer detta praktfulla
uppslagsverk i en efterlängtad nyutgåva. Latin för trädgårdsälskare
är ett upplysande, underhållande
och fint illustrerat avslöjande av
det botaniska latinets mysterier.
Över 3 000 latinska namn i bokstavsordning visar hur det gamla
kultur- och vetenskapsspråket
kan röja en växts hemort, och
kanske därmed odlingsförhållanden, tillsammans med egenskaper
som dess utseende, form, färg,
smak och doft. I Latin för trädgårdsälskare berättas också spännande historier om de stora växtjägarna som till exempel Joseph
Banks, Alexander von Humboldt
och Carl von Linné.

Mindfulness – Ögonblickens under
är en modern klassiker och en av
den vietnamesiske zenmästaren
Thich Nhat Hanhs mest populära böcker. I centrum står konsten
att ta makten över sina tankar
och vara närvarande i nuet, oavsett om man leker med sina barn,
diskar eller bara äter en apelsin.
Thich Nhat Hanhs enkla, rättframma stil går rakt in i hjärtat.
thich nhat hanh har nominerats till Nobels fredspris och är
buddhist, men boken vänder sig
till alla oavsett livsåskådning.
Han är en av de stora pionjärerna
inom mindfulness.

Utkommer: januari
översättare: Erik nisser
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 170 sidor
ISBN: 978-91-7903-382-8
isbn: 978-91-7995-040-8

Handboken lär dig en rad olika
läggningar och hur du tolkar
kortens olika innebörder. Du får
också en historisk bakgrund till
tarot.

Utkommer: mars
översättning: catharina andersson
Band: box innehållande bok i mjukband
samt tarotkortlek
Format: 160 x 210 x 37mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7903-394-1

Utkommer: februari
översättning: catharina andersson
Band: kartonnage
Format: 170 x 227 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7903-418-4

barn
&
ungdom
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mina första 100 fordon / mina första 100 ord
Utkommer: Januari
Band: boardbook
Format: 220 x 260 mm
Omfång: 18 sidor
ISBN, mina första 100 fordon: 978-91-7903-404-7
ISBN, mina första 100 ord: 978-91-7903-403-0

peka & känn
− djur på bondgården / djurungar
dawn sirett
Utkommer: Januari
Band: boardbook
Format: 138 x 138 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN, djur på bondgården: 978-91-7903-433-7
ISBN, djurungar: 978-91-7903-432-0

labyrintpyssel med dinosaurier / enhörningar
Utkommer: april
Band: boardbook
Format: 216 x 250 mm
Omfång: 12 sidor
ISBN, dinosaurier: 978-91-7903-393-4
ISBN, enhörningar: 978-91-7903-392-7

jag älskar regnbågsenhörningar
Utkommer: januari
Band: häftad
Format: 237 x 304 mm
Omfång: 32 sidor
övrigt: innehåller över 400 klistermärken
ISBN 978-91-7903-430-6
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Dinosauriegänget – Ägget
lars mæhle
Tidigt en morgon blir Rasmus Rex väckt av Tim
Troodon som har en stor nyhet: Hans mammas ägg
ska snart kläckas! Rasmus och Tim tar genvägen
genom sumpskogen för att hinna fram i tid, men
frågan är om det var så smart. På vägen möter de
nämligen massor av läskiga dinosaurier. Och väl
framme väntar en överraskning …
Dinosauriegänget - Ägget är den första boken om
Rasmus Rex och hans kompisar. En charmig berättelse full av spänning och humor, illustrerad av Lars
Rudebjer.

Utkommer: mars
översättning: barbro lagergren
Band: inbunden
Format: 200 x 250mm
Omfång: 46 sidor
ISBN: 978-91-7903-395-8

korta sagor om djur
Utkommer: januari
Band: kartonnage
Format: 235 x 235 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-7861-678-7

lär dig klockan – lekande lätt
rosie hore
Utkommer: januari
Band: boardbook
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN 978-91-7903-405-4
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Bröderna Grimms sagor Var är Valle nu?
jacob & wilhelm grimm Martin handford
Äntligen finns denna populära samlingsvolym
igen! Följ med in i sagans förtrollande värld i denna
vackert illustrerade bok som innehåller femton av
bröderna Grimms odödliga berättelser, anpassade
för yngre läsare. Här återberättas några av brödernas
mest berömda och älskade sagor, som till exempel
Hans och Greta, Rödluvan, Tummelisa, Törnrosa och
Snövit och de sju dvärgarna. Boken innehåller också
några mindre kända guldkorn, bland andra Kung
Trastskägg, De hjälpsamma tomtarna och Gåspigan. I
slutet finns en kort biografi över de mytomspunna
författarna.

utkommer: januari
Översättning: eva andreasson
Band: kartonnage
Format: 152 x 194 mm
Omfång: 304 sidor
ISBN: 978-91-7903-456-6

Leta efter Valle i denna klassiska aktivitetsbok där
Valle och hans vänner reser i tiden. Kan du kan hitta
dem på stenåldern, i det antika Egypten, på vikingatiden och i framtidens rymdålder? På varje uppslag
finns det dessutom massor av andra roliga saker att
leta reda på. Timmar av nöje väntar!
Böckerna om Valle har blivit ett världsomspännande
fenomen och roat barn i över 30 år.

Utkommer: Februari
Översättning: eva andreasson
Band: kartonnage
Format: 255 x 315 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-471-9
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Rolig läsning för
alla barn som
älskar magiska
världar och
knasiga upptåg!

Zombiehämnden
arne norlin
Elsa vill vara med och leka zombies och dödliga i
skogen men när Stor-Steffe binder fast henne vid ett
träd och sticker därifrån får hon nog. Stor-Steffe ska
alltid bestämma men den här gången har han gått
för långt – nu tänker Elsa hämnas! Hon ger tillbaka
genom att utmana Stor-Steffe i en rad lekar och spel.
Till sist leker de zombies i skogen igen och det är
dags för Elsas slutgiltiga hämnd.
Zombiehämnden är en berättelse om en busig och
modig flicka, en rolig kapitelbok för barn i lågstadieåldern. Emma Göthners finurliga illustrationer
bidrar med både humor och lekfullhet.

utkommer: april
omslag: emma graves
Band: kartonnage
Format: 150 x 200 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7903-469-6

Prinsessan Pi och
grishörningen
Enhörningsparaden / Drakjakten

hanna shaw
Välkommen till ett magiskt kungarike som är 100
procent perfekt! Vädret är vackert och drottningen
har hittat på regler för precis allt. Prinsessor ska vara
artiga, äta nyttigt och inte komma försent. Oerhört
tråkigt tycker prinsessan Pi, som hellre smiter ut i
trädgården, klättar i träd och smutsar ner sig.
Böckerna om prinsessan Pi och grishörningen är
lättlästa kapitelböcker med mycket humor, generöst
illustrerade med bilder i färg.
Utkommer: april
Översättning: carina jansson
Band: kartonnage
Format: 129 x 180 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN, enhörningsparaden: 978-91-7903-436-8
ISBN, drakjakten: 978-91-7903-437-5

vår 2021, lind & co | 26

Din fantastiska hjärna
Så funkar den

Allt du behöver veta
om vetenskap

betina ip

k atie daynes

Visste du att varje gång du tänker, minns något eller vad du än
gör, så använder du miljontals
nervceller för att skicka meddelanden mellan hjärna och kropp?
Redan vid två års ålder har vi
cirka 80 miljarder nervceller!
På ett intresseväckande, roligt
och pedagogiskt sätt berättar
denna bok om vår fantastiska
hjärna och hur den fungerar.
Med Mia Nilssons färgglada
och målande illustrationer och
korta faktatexter visas till exempel hur minnet är uppbyggt, hur
ögat och synen fungerar, vad som
händer när man tar ett beslut, vad
känslor är och varför vi har dem.

Denna underbart och färgglatt
illustrerade bok är en perfekt
första introduktion till vetenskap.
Här får vetgiriga barn grundläggande kunskaper inom naturvetenskapen och tips på hur man
kan gå till väga för att utforska
sin omvärld, från växter och djur
till speglar och magneter. I boken
beskrivs på ett lättförståeligt och
pedagogiskt sätt vad vetenskap är
och hur forskare arbetar. Här berättas bland annat hur vår kropp
är uppbyggd och fungerar, hur
olika material kan framställas och
vad de används till. Här förklaras
också vad elektricitet, ljus, ljud,
krafter och kemiska reaktioner är
för något.

Utkommer: januari
översättning: shu-chin hysing
Band: kartonnage
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-386-6

Utkommer: januari
översättning: sara jonasson
Band: kartonnage
Format: 188 x 240 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7903-385-9

Superdjur
derek harvey
Upptäck naturens 100 största
superstjärnor – allt från den minimala loppan till den gigantiska
knölvalen – i Superdjur! Boken
innehåller fantastiska, detaljerade
illustrationer med 3D-effekter,
spektakulära fotografier och
”röntgen”-bilder som tar dig in
under skinnet på dessa magnifika
varelser. Varje djur presenteras
också med fakta och statistik
Häng med på en virtuell safari
bland jordens häftigaste djur.

Utkommer: januari
översättning: shu-chin hysing
Band: kartonnage
Format: 252 x 301 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-7903-435-1
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Livet på jorden
En resa genom 700 miljoner år

john woodward

Det här är en bok som tar dig med på en fascinerande resa tillbaka i tiden. Upptäck hur livet på jorden
en gång börjande och hur olika djurarter utvecklades över tid. Från små organismer på havsbotten
till fiskar, insekter, reptiler, dinosaurier, gigantiska
däggdjur och de allra första människorna. Storslagna och detaljrika panoramabilder levandegör djuren
och miljöerna de levde i. Kortare texter beskriver
varje djurart samt hur klimat och natur förändrades
genom olika tidsåldrar. Häpna över livets otroliga
utveckling på vår planet under 700 miljoner år!

utkommer: januari
översättning: shu-chin hysing
Band: kartonnage
Format: 265 x 350 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-419-1

Djurens hemliga liv
anna clayborne
Visste du att det finns djur som dansar, skrattar
och leker precis som vi? Denna bok tar dig med på
en upptäcktsfärd jorden runt, från underjordiska
bohålor till savanner, från trädtoppar till djupt ner
i havet. Du får träffa apor som älskar att bada och
pingviner som roar sig med att åka kana.
I korta texter och fina, livfulla illustrationer ger
denna bok en inblick i djurens fascinerande och
ibland överraskande värld. Läs om deras smarta trick
för att hitta eller fånga mat, hur de gör för att kommunicera, hur de använder olika typer av redskap för
att skydda sig eller på andra sätt underlätta livet.

utkommer: januari
översättning: shu-chin hysing
Band: kartonnage
Format: 258 x 358 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7903-384-2
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Hotell Sista chansen
nicki thornton

Jag överlevde
Pompeji år 79

Vardagen är redan ganska tuff för Seth, hotell Sista
chansens föräldralöse kökspojke. Ägarna, det hemska
paret Degberg, och deras dotter Tiffany kör med
honom från morgon till kväll, och hans enda vän är
den svarta katten Belladonna.
Men när en grupp märkliga magiker anländer till
hotellet blir det ännu värre. Under middagen blir en
av gästerna förgiftad – och det verkar vara desserten
Seth lagat som innehållit giftet! För att bevisa sin
oskuld måste Seth själv lösa mysteriet och hitta den
skyldiga – men hur ska han lyckas med det när det är
magiska krafter inblandade?

Jag överlevde
hajattackerna 1916
lauren tarshis

utkommer: januari
Översättning: emeli andré
Band: kartonnage
Format: 150 x 200 mm
Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-7903-420-7

Jag överlevde-serien är lättlästa, spännande, illustrerade romaner som berättar om hur modiga och
uppfinningsrika barn både upplevt och överlevt
världsomvälvande händelser i historien. Passar såväl
historienördar som spänningsläsare!

utkommer: april
Översättning: emeli andré
Band: kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: 112 sidor
ISBN, pompeji: 978-91-7903-377-4
isbn, hajattackerna: 978-91-7903-431-3

pocket
&
ljud
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POCKET

JANUARI

POCKET

FEBRUARI

graven
lotta lundh
Omslag: emma graves
Band: pocket
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-7903-445-0

selektiva selma
josefine sandblom
Omslag: emma graves
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-7903-448-1

efter så många år
göran sällqvist
Omslag: emma graves
Omfång: 409 sidor
ISBN: 978-91-7903-444-3

älskar inte
m.j. arlidge
Omslag: emma graves
Omfång: 330 sidor
ISBN: 978-91-7903-446-7

kodnamn onkel
erika schwarze
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 232 sidor
ISBN: 978-91-7903-302-6

svenskar i strid mot hitler
lars gyllenhaal
Omslag: mikael norman
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7903-447-4
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POCKET

MARS

POCKET

APRIL

blodsband
edvard fenvik
Omslag: nils olsson
Omfång: 415 sidor
ISBN: 978-91-7903-450-4

narrspegel
björn hellberg
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 327 sidor
ISBN: 978-91-7903-452-8

villospår
jØrgen jÆger
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 411 sidor
ISBN: 978-91-7903-449-8

försvunnen
lotta luxenburg
Omslag: emma graves
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7903-470-2

hur mår fröken furukura?
sayaka murata
Omslag: kerstin hansson
Omfång: 163 sidor
ISBN: 978-91-7903-451-1

prepparens guide
jim cobb
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 216 sidor
ISBN: 978-91-7903-454-2
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LJUDBÖCKER

”

Erik Sandström såg på det som hade förvandlats
från en mörk olycksplats till en upplyst brottsplats.
De blåvita avspärrningsbanden ringlade sig runt varenda yta som gick att överblicka och i centrum för hela
skådespelet stod den stora plåtbeklädda byggnaden där
allt hade hänt.”

Ingen nåd
mikael ressem
I ett industriområde i Gävle har en ny kriminell
verksamhet fått fäste. På ytan är det en kampsportsklubb, men i själva verket är det ett nätverk av
extremt vältränade kampsportare som hyrs ut som
hänsynslösa torpeder.
När ordningspolisen Patrik Andréasson får frågan
om att jobba ”undercover” och infiltrera klubben
tvekar han inte. Men när uppdraget väl börjar inser
han snabbt att han hamnat i en ljusskygg verksamhet
där bara de starkaste överlever.
Ambulanssjuksköterskan Erik Sandström och hans
kollega Ulla får ett larm om en misshandlad man
som lämnats att dö på en nerlagd soptipp. På väg till
sjukhuset lyckas mannen berätta för Erik att han
kände igen en av gärningsmännen. Det är en polis ...

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: februari
Omslag: emma graves
uppläsare: fredde granberg
ISBN: 978-91-7995-093-4
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det man inte vet
johanna ranes
Utkommer: januari
uppläsare: anja lundqvist
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7903-965-3

rädda råttor rivs
inger jalakas
Utkommer: februari
uppläsare: maria lyckow
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7903-077-3

i rättvisans blod
nilla kjellsdotter
Utkommer: januari
uppläsare: anja lundqvist
omslag: niklas lindblad
ISBN: 978-91-7903-929-5

fjällmordet
karin färnlöf clarin
Utkommer: februari
uppläsare: maria lyckow
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-036-1

skrivarkurs på pensionat havsvken
anna johansson
Utkommer: mars
uppläsare: sofia berntsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-082-8

den mörka hämnden
torbjörn sundström
Utkommer: februari
uppläsare: gunilla leining
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-086-6
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kvinna utan hjärta
lars bill lundholm
Utkommer: februari
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7903-920-2

i hennes skugga
lotta sundin
Utkommer: mars
uppläsare: maria lyckow
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-041-5

gryningsdåd
maria richardsson
Utkommer: mars
uppläsare: gunilla leining
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7903-975-2

jakt i mörker
joel berglund
Utkommer: februari
uppläsare: isbelle moreau
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-090-3

drömmar, längtan och mogna apelsiner
jessica storbjörk
Utkommer: mars
uppläsare: anja lundqvist
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-091-0

ur gravens djup
anders winckler
Utkommer: februari
uppläsare: sofia berntsson
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-7995-088-0
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omslagsfoto: chris ware /getty images
form: niklas lindblad
tryck: italgraf media, 2020
kontakt lind & co:
08-643 38 46
info@lindco.se
besöksadress: hantverkargatan 8
112 21 stockholm
postadress: box 1052
101 39 stockholm

