sommar 2021

3 | sommar 2021, lind & co

Foto: Sara MacKey

Sommarens böcker
Sommartider är lästider. Den meteorologiska sommaren i Sverige är kort men tiden för förlagens sommarutgivning är desto längre. Den sträcker sig från
maj till åtminstone början av augusti, och böckerna
ges ut oavsett om det snöar på midsommar eller inte.
En dålig sommar kan förstöra mycket men inte våra
läsupplevelser.
Det är oftast de nya författarna som bjuder på de
största överraskningarna och det är där vi hittar morgondagens storsäljare. Men tillgången på nya bra manus är ojämn. Det finns år då vi inte ger ut en enda
debutant och så finns det år som 2021 då vi bara på sommarens lista presenterar hela fyra stycken. Sanna Norlin, Sofie Axelzon, Kristin Brorsson och Leif Appelgren. Fyra väldigt olika författare dessutom.
Leif Appelgren har tidigare arbetat som åklagare
och har därmed gott om erfarenhet gällande ämnet i
hans debutroman Ingen ond man. Hans bok skildrar

gängkriminalitet på ett sätt som bara kan göras av
den som har insyn i och förståelse för hur psykologin
och mekanismerna bakom dessa nätverk fungerar.
Gammal kärlek rostar alltid av Kristin Brorsson är
en roman om otrohet och begär, men också om hur
relationer kan ta sig oväntade vändningar.
Årets mest oemotståndliga titel är nog Bokbussen
kommer vid midnatt av Sofie Axelzon. Boken är en
påminnelse om vilken kraft det kan finnas i kärleken
till böcker, och berättelsen om hur lokalbefolkningen
räddar sitt bibliotek är inspirerad av verkliga händelser.
Sanna Norlin debuterar med Den första stölden,
en bok för mellanstadieåldern där huvudpersonerna
inte är detektiver utan tjuvar. Syftet är förstås gott:
att förverkliga den sjuke morfaderns önskan om att
en sista gång få smaka tryffelpasta. Här kombineras
humor, intelligent intrig och kärleksfulla personporträtt.
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Ingen kan slå Björn Hellberg i att hålla reda på olika
former av rekord och sportresultat, men frågan är om
han inte snart håller på att skapa några egna rekord.
I Lastbart får läsarna återigen möta den sympatiske
kommissarien Sten Wall. Det var 40 år sedan han för
första gången dök upp i bokform och detta är den
25:e boken i serien. En egenhet i sammanhanget är
att Sten Wall under dessa 40 år bara åldrats två.
Manliga geniers självbiografier, fyllda med fylla och
slagsmål, har nästan blivit en genre i sig, men hur är
det med de kvinnliga? I Maria – En kvinnlig komikers
dagbok gör Mia Skäringer upp både med den manliga
biografitraditionen och med biografin i sig själv. Hur
ska egentligen en biografi skrivas? På ett nyskapande
och lekfullt vis berättar hon här om sitt liv. Alla som
läst henne tidigare känner igen det personliga språket
och hennes förmåga att blanda allvar med humor.
Ingen skriver så skruvade böcker som Dag Öhrlund
och av alla hans karaktärer är nog domaren Suzanne
Eriks den värsta. Hon tar lagen i egna händer och när
inte rättvisa kan skipas den legala vägen hjälper hon
till. Sex, våld och galenskap: här utlovas extra allt.
Förra årets succédebutant Mats Svensson är tillbaka
med en skickligt konstruerad technothriller där antidemokratiska krafter försöker destabilisera vårt samhälle. Mot bakgrund av den senaste tidens världspolitiska
händelser har De tolv majestäterna en kuslig aktualitet.
Årets sommarläsning bjuder ändå Peter Stjernström på med spänningsromanen Blodmål. Det är
sällan man läser något så originellt och klurigt. Här
blandas spänning och dramatik med vackra sommarskildringar från södra Gotland.

För den som tröttnat på spänning och letar efter en
bra roman med både svärta och humor kan Fridlysta
Fridolf av Josefine Sandblom varmt rekommenderas.
De senaste åren har det blivit populärt att förlagen
till julen släpper julkalendrar i ljudboksformat om 24
delar. För första gången släpps här en sommarkalender. Sommar i Fågelkärr av Ann-Charlotte Persson
är en fristående uppföljare till förra årets älskade julkalender Jul i Fågelkärr.
I Tyskland har skruvade humordeckare blivit en
stor genre och vi har länge letat efter liknande svenska manus. Vi kan lova er att Gräset är alltid blodigare
på andra sidan häcken av Sofia Rutbäck Eriksson är
en bok precis lika galen och härlig som sitt omslag.
Bland våra ljudboksfavoriter hittas också Anna
Sellberg som med Dödande lögner är tillbaka med
ännu en deckare om veterinären Wendela Vide, denna gång i lite mer tävlingsinriktade hästmiljöer.
För de historieintresserade finns här också ett antal
pärlor. 1700-talskännaren Margareta Beckman har
skrivit en bok om Gustaf III:s hovliv speglat av hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta. Finlands kanske
mest läste historiker Teemu Keskisarja har ur ett
ganska oväntat perspektiv närmat sig det stora nordiska kriget. Här berättas det av en general, en präst,
en upprorisk ledare, en bödel och en menig. Detta är
en författare av världsklass som brukar jämföras med
Peter Englund och Antony Beevor.
Med eller utan vaccin, i regn eller sol, här finns rikligt med sommarläsning för alla!

Kristoffer Lind

skönlitteratur
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”

Ge mig styrka, tänkte Suzanne. Eller åtminstone
sprit.
Hon lutade sig tillbaka i kontorsstolen och försökte få
kontroll över andningen efter att ha halvsprungit hela
vägen tillbaka till hovrätten, allt medan ilskan växte
inom henne.
Hur i helvete kunde Jessica ha varit så klumpig?
Hur många gånger hade de pratat om säkerhet under
uppdragen? Att alltid använda heltäckande overall och
nya kängor, som efteråt eldades upp eller dumpades i
olika sopcontainrar. Hur många gånger hade hon fått
påminna Jessica om att stänga av mobilen innan de
åkte, så att inga signaler skulle kunna spåras om de mot
förmodan blev misstänkta för något? Hade de inte gjort
upp att de skulle vara osminkade och, så fort möjligheten
fanns, täcka håret med något?
Exakt vad var det Jessica hade tappat?”

Dom meddelas
redan inatt
dag öhrlund
Världen är full av idioter och irritationsmoment.
Värst av allt är alla mördare och våldtäktsmän som
förstör vårt fina land. Suzanne Eriks står knappt ut,
men som tur är vet hon att hantera buset. Det som
inte samhället klarar av att städa upp får helt enkelt
någon annan ta hand om.
Livet leker för Suzanne men samtidigt som hon
tar sig an ett stort nytt ”städuppdrag” börjar polisen komma henne på spåren. Maken Mats talar om
skilsmässa och väninnan Jessica väntar barn med sin
nya kärlek och blir alltmer ovillig att delta i deras
gemensamma upptåg.
Börjar verkligheten komma i kapp hovrättsdomaren Suzanne Eriks?
Dom meddelas redan inatt är den tredje delen i
serien om Suzanne, domaren som tar lagen i egna
händer.

dag öhrlund, tidigare mest
känd för succésviten om
psykopaten Christopher
Silfverbielke, har innan han
blev författare arbetat som
journalist och fotograf.
Öhrlund är inte bara
författaren till serien om
Suzanne Eriks, han är också
upphovsman till de populära
Foto: Jan Dahlqvist
böckerna om den buttre och
tjurige men innerst inne kärleksfulle kommissarien
Ewert Truut.

Utkommer: juni
Omslag: Nils olsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7903-545-7
isbn: 978-91-7995-277-8
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”

Ellinor visste inte vem. Inte när. Inte var. Inte hur.
Inte varför.
Det enda hon förstod – eller starkt befarade – var att
en snedvriden individ någonstans där ute i det skyddande mörkret skulle slå till. Något psyko hade föresatt sig
att göra sig av med henne. På ett eller annat sätt. Utan
att hon hade den blekaste aning om vem den presumtive
banemannen var. Naturligtvis hade det underlättat att
ha kännedom om den saken. Det hade också gett henne
hyfsade möjligheter att få svar på åtminstone en av de
övriga frågorna:
När? Var? Hur? Varför?
Hon kunde grubbla sig halvt fördärvad på vem det
var som ville henne så vansinnigt illa utan att komma
fram till ett rimligt svar. Möjligen tvingades hon hålla
på med sina inre spekulationer ända fram till döddagar,
vilka kanske inte var särskilt långt borta. I varje fall inte
om den anonyma trakasseraren lyckades genomföra sina
planer.”

Lastbart
björn hellberg
Strax före midsommar planerar Adrian och flickvännen Molly en minisemester. Han vill åka till Köpenhamn, men hon propsar på att få tälta hemmavid.
Till sist driver hon igenom sin vilja, och de båda
ungdomarna slår nattläger vid en insjö – ett ödesdigert beslut.
Kommissarie Sten Wall och hans kolleger i
Staden kastas in i en skrämmande brottshärva som
kompliceras av att en av höjdarna i polishuset visar
sig ha stark personlig koppling till fallet.
I Lastbart firar Sten Wall dubbla jubileer som
fiktiv detektiv. Dels är det 40 år sedan som den
populäre polismannen debuterade i Gråt i mörker
(1981), dels är det 25:e gången som han figurerar som
huvudperson i bokform.

björn hellberg är en av
Sveriges mest produktiva
författare med över 60 böcker,
varav cirka hälften i deckargenren. Han är dessutom en
av världens främsta tennisexperter, en välkänd radiooch tv-profil och fyrfaldig På
spåret-vinnare.
Foto: Mats Andersson

Utkommer: maj
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 314 sidor
ISBN: 978-91-7903-546-4
ISBN: 978-91-7995-332-4
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Det var första gången under alla deras år tillsammans som de somnade osams. Och det gjorde henne
ont. Väldigt ont.
Herregud. En pensionär som går till våldsamheter.
Var det den personen som Fridolf blivit? Hennes man?
Samma man som blev så väldigt upprörd när hon bara
klippte sönder lite kläder för grannarna och stal deras
post. Det var som en fjärt i rymden i jämförelse. En
liten luktfri och ljudlös fis i ett enormt svart tomrum.
Hon var rena jungfru Maria. Hur oskuldsfull som helst.
Hade bara gjort saker som vem som helst hade kunnat
göra i ett frustrerat läge.
Försiktigt vände hon på huvudet och tittade på honom
igen. Länge. Trots att han sov såg han helt utpumpad ut.
Sårad. Som om han varit ute i krig.
Så slogs hon av att det var det han varit.
Han hade krigat. För sin familj.
Men bara hon fick tänka till lite ansåg hon också att
han var en hjälte.
En sällsynt hjälte.
Lika ovanlig som en fridlyst blomma.
’Fridlysta Fridolf’, viskade hon.”

Fridlysta Fridolf
Josefine Sandblom
Selma vill väl, men ofta blir det på något märkligt
sätt fel. Fast egentligen är det kanske mest när hennes man Fridolf lägger näsan i blöt? Ja, så är det nog.
När Eva-Lisa, som i många år längtat efter ett
syskon till sin tonårsson, äntligen blir gravid igen
överskuggas lyckan av ett svartsjukt ex som gör vad
han kan och lite till för att förstöra idyllen.
Selma och Fridolf tar det som sitt uppdrag att lösa
problemet med det påstridiga exet. Vad lagen säger
om tillvägagångssättet har de faktiskt inte tid att bry
sig om.
Fridlysta Fridolf är den fristående fortsättningen
på läsarfavoriten Selektiva Selma och rekommenderas
för läsare som älskade Eleanor Oliphant mår alldeles
utmärkt, En man som heter Ove och Marian Keyes
böcker.

josefine sandblom skriver
böcker i en salig blandning av
allvar, romantik och underbältet-humor, och har innerst
inne en kraftig förkärlek för
rapp feelgood, typiska hängmatteromaner. Hon bor i Motala med sin familj.
Foto: Eva Lindblad

Utkommer: juni
Omslag: emma graves
Band: inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 280 sidor
ISBN: 978-91-7903-557-0
ISBN: 978-91-7995-280-8
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Bokbussen kommer
vid midnatt
sofie axelzon

Gammal kärlek
rostar alltid
kristin brorsson

Byns lilla biblioteksfilial hotas av nedläggning, men
den uppfinningsrika personalen tänker inte låta det
ske. Till slut är det en gammal dansbandsbuss och
en hemlig, bokälskande undergroundrörelse som får
den sömniga byn att vakna upp. För när bokbussen
kommer vid midnatt finns det ingen gräns för hur
mycket böcker kan betyda i människors liv. Bokbussen kommer vid midnatt är en inspirerande feelgoodroman med jävlar anamma!

Julie är mamman som är föräldraledig med sina två
små barn. Hon är trött, ställer enormt höga krav på
sig själv och känner sig vilse i sin ganska nya roll.
Ebba är singeln som desperat längtar efter det
trygga familjelivet. För några år sedan trodde hon att
hon träffat den rätte, men fick istället hjärtat krossat.
Snart kommer Ebbas och Julies vägar att korsas
och ingenting blir sig likt igen.

sofie axelzon är lektör, redaktör och utbildad journalist.
Detta är hennes debutroman.

Utkommer: juli
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-564-8
ISBN: 978-91-7995-204-4

kristin brorsson är utbildad lärare men har de senaste
åren arbetat som översättare. Hon är född 1983 och bor
med sin familj på Malta.

Utkommer: maj

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

Band: inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-558-7
ISBN: 978-91-7995-337-9
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Ingen ond man
Leif appelgren

De tolv majestäterna
mats svensson

Abdi, ledaren för ett av västra Stockholms kriminella
nätverk, hittas mördad intill Mälaren. Kommis
sarie Irina Kovic och hennes grupp kopplas in för
att utreda fallet, under ledning av kammaråklagare
Mats Ljunggren. Polisen håller noga uppsikt över två
gängledare i Abdis närhet, men ser även kopplingar
till en tidigare gruppvåldtäkt. I centrum för den
händelsen stod en ung kvinna från en finare del av
Stockholm och hennes familj.

På Snogeholms slott ska det hållas ett toppmöte
mellan kärnvapennationerna. Enorma krafter sätts
i gungning när sammanslutningen De tolv majestäterna försöker sabotera mötet. Under enorm press
måste säkerhetspoliserna Alina och Omar med hjälp
av korpral Elinor Minsler försöka avstyra attentatet
och avslöja sammanslutningen.
Vilka är De tolv majestäterna? Och hur långt är
de beredda att gå?

leif appelgren har tidigare arbetat som åklagare i Stockholm. Ingen ond man är hans debutbok, den första delen i
en serie kriminalromaner om åklagare Mats Ljunggren.

mats svensson debuterade 2020 med Den trettonde bomben, del ett i en technothrillerserie med säkerhetspoliserna
Alina och Omar som huvudpersoner.

Utkommer: maj
Omslag: henrik koitzsch
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-544-0
ISBN: 978-91-7995-279-2

Utkommer:
jørgen
jæger ärjuni
en av Norges bästsäljande kriminalförfattare.
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7903-542-6
ISBN: 978-91-7995-145-0
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Blodmål
peter stjernström
En serie krampanfall, ibland med dödlig utgång,
drabbar invånarna i semesterparadiset Ljugarn på
Gotland. Samtidigt visar naturen tecken på att allt
inte står rätt till. Beror anfallen på att naturen löper
amok? Eller ligger en ond hjärna bakom epidemin?
Två udda utredningsteam formeras. De tar sig an
gåtorna med radikalt olika utgångspunkter och metoder. När skruvarna dras åt och fler liv ställs på spel
börjar en dödligt spännande kamp mot klockan.
peter stjernströms senaste böcker är spänningsromaner
som bygger på fenomen i natur och vetenskap. Blodmål är
första boken i en ny serie som utspelar sig på Gotland.

Utkommer: juli
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 447 sidor
ISBN: 978-91-7903-547-1
ISBN: 978-91-7995-338-6

Jomsviking – Vinland
bjØrn andreas
bull- hansen
Torstein och hans familj flyr västerut för att slippa
undan hämnden från Olav Tryggvasons män efter
sjöslaget vid Svolder. Nu vill han bli rik på skeppsbygge och skapa en framtid för de sina. Men Torstein tvingas snart kämpa för sitt liv om han ska
lyckas återförena sin familj. I Jomsviking – Vinland
får vi en unik inblick i tillvaron för Nordamerikas
första nybyggare och i konflikten som utvecklar sig
mellan dem och de mäktiga indianstammarna.

Utkommer: juli
översättning: jan wibom
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 600 sidor
ISBN: 978-91-7903-548-8
ISBN: 978-91-7995-083-5
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Iskall tystnad
Jane isa ac

Det som är dolt
Gytha lodge

När en poliskvinna hittas död och svårt torterad
lamslås Hamptonshires poliskår av chocken. Kriminalkommissarie Helen Lavery kastas in i en
utredning som inte liknar någon tidigare. Är det
en slumpmässig attack eller någon som riktar in sig
mot polisen? Vilka hemligheter bar egentligen den
mördade kvinnan på, var hennes liv det som fasaden
lät påskina?

Sex vänner. En mördare. Vem kan du lita på?
Sommaren 1983. Ett tonårsgäng tältar i skogen.
Aurora är yngst i gänget, bara 13 år gammal, och
med på nåder. Kvällen och natten avlöper som vilken
tonårsfest som helst, men tidigt nästa morgon är allt
förändrat. Aurora är borta.
Inte förrän 30 år senare hittas hennes kvarlevor. I
ett gömställe i skogen som ingen annan än ungdomarna kände till…

jane isaac bor i Northamptonshire, England. Iskall tystnad
är en klassisk brittisk polisdeckare. I samma serie finns
Svarta lögner (Lind & Co, 2020).

Utkommer: maj
översättning: fredrika spindler
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-549-5
ISbn: 978-91-7995-278-5

gytha lodge är dramatiker och översättare. Polisromanen
Det som är dolt är hennes debut.

Utkommer: maj
översättning: emö malmberg
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
Isbn: 978-91-7903-543-3
ISBN: 978-91-7995-340-9

facklitteratur

sommar 2021, lind & co | 14

”

Jag för anteckningar i min telefon. Små korta
brottstycken ur mitt inre. Inte nödvändigtvis
sanningen eller den yttre verkligheten. Inte nödvändigtvis hur jag känner nu, men hur jag kände då. Känslorna
är bara mina. Vissa saker kan vara rena påhitt eller
överdrivna. Vissa saker kan vara mycket värre. Rent av
underdrivna och för svåra att formulera. Det blev vid en
brännpunkt nödvändigt att få vara bara allvarlig. Som
om själen inte längre orkade göra komiska kullerbyttor
kring min historia. Som om maskinen inte längre orkade
förvandla sorg till humor. Som om materialet började tugga i kompostkvarnen. Som om vissa stycken ur
historien, vissa händelser envist geggade sig fast och till
sist klibbade igen hela knivfunktionen i den där kvarnen.
Det började stinka rutten människa. Och lukten kunde
härledas till mig. Det är jävligt sorgligt alltihop. Därför
får du ta det för vad det är. Sårbart. Känsligt för ljus.
Osammanhängande. Lösryckt. Precis som mina tårar.
Min gråt. Min sorg.
Jag tror att det här är det värsta jag gjort, att försöka
lappa ihop mina minnen utan att vara det minsta rolig.”

Foto: Mini Gemoll Heyman and friends

Maria – En kvinnlig
komikers dagbok
mia skäringer
Mia Skäringer är en av våra mest uppskattade komiker och skådespelare. Här berättar hon modigt och
utan omsvep om allt humorn gett henne, men också
om vad livet i rampljuset har kostat.
Skildringar från uppväxten i ett kärleksfullt men
också oroligt hem, smärtsamma minnen av övergrepp och självskadebeteenden blandas med reflektioner över egna livsval, nöjesbranschen och vad det
innebär att vara en kvinnlig skådespelare och komiker jämfört med en manlig.
Mia Skäringers Maria – En kvinnlig komikers dagbok
är en ärlig, insiktsfull och smärtsam bok där hon gör
upp med nöjesbranschen, uppväxten och, inte minst,
med sig själv.

mia skäringer är skådespelare, manusförfattare och
författare. Hennes senaste show No more fucks to give
har slagit publikrekord med över 300 000 besökare.
Skäringer har tidigare utkommit med böckerna
Avig Maria (2011), Ska vi skratta eller gråta? (2009),
skriven tillsammans med Klara Zimmergren, och
Dyngkåt och hur helig som helst (2009).

Utkommer: maj
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 260 sidor
ISBN: 978-91-7903-563-1
ISBN: 978-91-7995-341-6
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Foto: Mini Gemoll Heyman and friends
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Finlands okända krig
a apo roselius
oula silvennoinen

Krigaren Lauri Törni
juha pohjonen
oula silvennoinen

Första världskriget tog inte slut i november 1918. I och
med kollapsen av det ryska tsardömet och bolsjevikrevolutionen fortsatte krigandet i östra Europa under
flera år. Revolutionära och kontrarevolutionära nationella arméer och nya nationer kämpade om spillrorna
av det forna imperiet. Finska, svenska och danska
frikårer tog strid för att förverkliga den nationalistiska
drömmen om Storfinland. Finlands okända krig nominerades till det prestigefulla Finlandiapriset 2019.

Lauri Törni deltog i vinterkriget och fortsättningskriget, stred i Waffen-SS och dekorerades med ett
Mannerheimkors. Efter kriget dömdes han för landsförräderi och fråntogs sin militära grad. Senare sökte
han sig till USA:s specialstyrkor under Vietnamkriget. Myten om honom växte fram efter hans
försvinnande och död 1965. Här lyfts nya och förbluffande uppgifter fram som ruskar om hjälteglorian.

aapo roselius och oula silvennoinen är båda författare
och historiker.

Utkommer: maj
översättning: mattias huss
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7903-442-9

juha pohjonen är docent vid Östra Finlands universitet.
oula silvennoinen är docent vid Helsingfors universitet.

Utkommer: juni
Översättning: mattias huss
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 344 sidor
ISBN: 978-91-7903-244-9
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Mordängeln
teemu keskisarja
En general, en präst, en upprorisk ledare, en bödel
och en menig soldat fick på olika sätt uppleva det
stora nordiska kriget som rasade från 1700 till 1721.
De slungades runt i hungermarscher, terrorkampanjer, pesthärjade belägringar, fjällstormar och våldsamma slag, från Finland, Sverige och Baltikum till
både Norge och Ryssland. Keskisarjas berättelse är
noggrant underbyggd, djärv och medryckande.
teemu keskisarja är en av de mest lästa finska historikerna
och jämförs med såväl Antony Beevor som Peter Englund.

Det låg ett skimmer över
Gustavs dagar . . .
margareta beckman
Hedvig Elisabet Charlotta kom till Sverige som femtonåring för att gifta sig med Gustav III:s bror, hertig Karl. Charlotta skrev sedan under flera decennier
ned vad hon såg, hörde och upplevde i en hemlig
dagbok som när den gömdes undan omfattade över
7 000 tättskrivna sidor inifrån maktens korridorer.
I Det låg ett skimmer över Gustavs dagar … ges en
fascinerande inblick i det gustavianska hovlivet.
margareta beckman är författare och har utkommit med
en rad böcker, senast I skuggan av giljotinen (2019).

utkommer: juni
översättning: mattias huss
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-441-2

Utkommer: juni
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-562-4
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Vi minns 40-talet
andreas nyberg
Med landsfadern Per Albin Hanssons uttalande
”Sveriges beredskap är god” tog vi steget in i ett
1940-tal i skuggan av andra världskriget. Vi handlade med ransoneringskort, drack kaffesurrogat
och körde gengasbilar. Ikonen Ingrid Bergman
blev världsberömd, Astrid Lindgren debuterade,
löparhjälten Gunder Hägg och det svenska fotbollslandslaget firade framgångar. Vi minns 40-talet är
fullmatad med nostalgi och inleder en serie med
rikt illustrerade återblickar på Sveriges kultur och
samhälle.
andreas nyberg är författare och förlagsredaktör.

Utkommer: maj
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7903-246-3

Kartornas historia (nyutgåva)
thomas reinertsen
berg
Vad är en karta? Hur har människor föreställt sig
världen genom historien och vad säger kartorna om
oss själva? Följ med på en resa från stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till GPS och
Google Earth. Kartornas historia är en underhållande och rikt illustrerad berättelse om vetenskap och
världsbilder, konst och teknologi, makt och ambitioner, praktiska behov och drömmar om det främmande. Boken vann norska Bragepriset 2017 och har
utgivits på tio olika språk.
thomas reinertsen berg är journalist och författare.

Utkommer: juni
Översättning: jan wibom
Omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 352 sidor
ISBN: 978-91-7903-561-7
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Sportfiska landet runt
Bondepraktikan (nyutgåva)
Nicolas jändel (red.) Långt innan SMHI och femdygnsprognoser på tv
Sportfiska landet runt är en folklig och inspirerande bok, som i text och bild vill få fler att upptäcka
glädjen med modernt fiske. Ta del av de bästa tipsen
för att fånga storgäddan, och knep för att få abborre
och gös. Läs dessutom färgsprakande reportage om
harr- och öringsfiske i den norrländska vildmarken,
och mycket mer.
nicolas jändel är journalist och tidigare chefredaktör för
Allt om flugfiske och Fiske för alla. I Sportfiska landet runt
har han samlat några av Sveriges skickligaste sportfiskeskribenter och fotografer.

Utkommer: juni
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7903-506-8

fanns att tillgå hade man Bondepraktikan till hjälp för
att sia om väder och vind.
Denna rika samling folkvisdom förklarar inte bara
hur man ska tolka naturens tecken utan ger även
råd och vägledning till mycket annat i livet. Det är
därför inte konstigt att den under flera hundra år
har varit en av Sveriges mest lästa och uppskattade
böcker.
Missa inte tillfället att med denna illustrerade nyutgåva ta reda på vad jorden, himlen och havet kan
berätta för dig!

Utkommer: maj
Omslag: kerstin hanson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 168 sidor
ISBN: 978-91-7903-552-5
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”

Jag är på ett hotellrum i Las Vegas med min
kompis Elsa när jag plötsligt känner ett tryck över
bröstet. I nästa stund smalnar synfältet av och alla ljud
omkring mig försvinner.
Jag känner Elsas hand på min axel. Hon ruskar mig
och frågar något med ett oroligt uttryck i ansiktet – och
först då märker jag att jag är alldeles blöt av svett.
’Jag mår inte bra’, säger jag, men hör bara orden inuti
mitt huvud.
Elsa rusar bort till telefonen på det smala skrivbordet
invid väggen.
Jag tittar upp i taket. Det finns ett mörker omkring
mig som snart har tagit över hela rummet.
På nytt känner jag Elsas hand, den här gången på min
panna. Hon stryker den och från en plats långt, långt
bort hör jag hennes röst:
’Andas! Snälla, andas!’”

Vem var Natacha Peyre?
En självbiografi

elena belle
leif eriksson
martin svensson
Med en mamma från Spanien och en pappa från
Uruguay växer Elena upp i Brasilien och Dalen
utanför Stockholm. Hon blir tidigt uppmärksammad för sitt utseende, men plågas ändå av komplex.
Hon är fortfarande omyndig när hon får sin pappa
att betala en bröstförstoring och snart pryder hon
omslagen till tidningar som Moore och Slitz.
Men det är genom dokusåpan Paradise Hotel som
Natacha Peyre – som hon då heter – blir rikskänd i
Sverige. Så småningom hamnar hon i Los Angeles,
där hon jobbar som modell, gifter sig och får barn.
Det rika livet i USA ser ut som en dröm, men ingen
vet vilket trauma Elena burit med sig i alla år – och
lika plötsligt som oväntat dör hennes man en dag
under en promenad med familjens hundar.

Foto: Sveda Svensson

Foto: Mia Carlsson

leif eriksson och martin svensson har tillsammans skrivit en lång rad kändisbiografier. På
Lind & Co har de tidigare utkommit med bland
andra Charlotte Perrellis Flickan från Småland,
Johannes Brosts Dö inte nyfiken! och Joakim
Lundells Du är inte ensam.

Utkommer: maj
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-567-9
ISBN: 978-91-7903-072-8
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Morfars flicka
emma louise

Pojken i källaren
stephen smith

Emmas morfar hade alltid varit så snäll och kärleksfull mot henne. Därför kunde hon inte förstå
vad som egentligen skedde då han började utnyttja
henne. Hon var då elva år och under de följande sju
åren sålde morfadern Emma till fler än 200 män.
Det här är Emmas berättelse. Morfars flicka är
en sann och stark historia om överlevnad. I boken
talar Emma Louise för första gången öppet om vilka
grymheter hon fick utstå.

I tretton år gömde Stephens föräldrar honom i källaren. Han föddes utanför äktenskapet i början av
1960-talet och föräldrarna valde att dölja honom för
världen genom att låsa in honom i ett mörklagt rum
med en enkel säng, en naken glödlampa i taket och
ett bord. Han svälte och blev slagen. Till slut lyckades
han rymma men blev i stället offer för två platser som
båda är exempel på de värsta fallen av institutionell
misshandel som avslöjats i England. Pojken i källaren
är inte bara en sann historia om tortyr och utsatthet,
utan också en berättelse om hur kampen för överlevnad och lycka övervinner allt.

emma louise är utbildad terapeut. Hon har ägnat sitt liv åt
att hjälpa de som överlevt misshandel och trauman. Hon
har också hjälpt polisen i kampanjer för att öka medvetenheten kring sexuellt utnyttjande av barn.

Utkommer: juni
översättning: lena kamhed
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-550-1
ISBN: 978-91-7903-939-4

Utkommer: maj
översättning: erik nisser
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-551-8
ISBN: 978-91-7995-002-6
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Virka steg för steg
(Nyutgåva)

sally harding
Nu kommer den populära Virka
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 virkarna.
Boken innehåller ett stort urval
av spännande mönster som ger
nybörjaren en möjlighet att få
praktisera sina virkkunskaper.
Den erfarne får chans att utveckla
och finputsa sin teknik.
sally harding är virkexpert, författare och designer. Hon har gett
ut flera böcker om virkning.

Utkommer: juli
översättning: catharina andersson
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 201 x 243 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7903-500-6

Femtio växter som
ändrat historiens
gång (Nyutgåva)
bill laws
Femtio växter som ändrat historiens gång är en vackert illustrerad
bok som innehåller fascinerande
berättelser om både kända och
mindre kända växter som har
spelat en central roll för människans och det moderna samhällets
utveckling. Artiklarna i boken
sträcker sig från ris och vete,
vilka utgör basföda för hälften av
jordens befolkning, till örter
och kryddor, berömda för sina
läkande egenskaper. I boken vävs
ekonomins, politikens och jordbrukets historia samman utifrån
femtio betydelsefulla växter.

Utkommer: maj
översättning: lennart engstrand
och marie widén
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 170 x 227 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-7903-492-4

Stora korsordsboken
I Stora korsordsboken hittar du fler
än sjuttio korsord gjorda av några
av Sveriges bästa korsordskonstruktörer.
De populära bildkryssen dominerar i boken, men här finns
också ordflätor och krypton.
Svårighetsgraden varierar, men de
flesta kryssen är medelsvåra.
Stora korsordsboken är genomgående illustrerad i färg och det
generösa formatet och de mjuka
pärmarna gör den lätt att använda
och skriva i. Detta är den nionde korsordsboken i storformat
från Lind & Co. För alla ivriga
korsordslösare finns här äntligen
ännu en omgång roliga kryss!

Utkommer: maj
omslag: niklas lindbland
Band: mjukband
Format: 225 x 300 mm
Omfång: 84 sidor
ISBN: 978-91-7903-553-2

barn
&
ungdom
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följ efter enhörningen !
följ efter lastbilen !
georgie taylor
Utkommer: maj
översättning: lind & co
omslag: imagine that
Band: boardbook
Format: 150 x 210 mm
Omfång: 10 sidor
ISBN
enhörn.: 978-91-7903-390-3
lastbilen: 978-91-7903-391-0

regnbågar – magisk
målarbok
barbara bongini
Utkommer: juni
översättning: lind & co
omslag: usborne
Band: häftad
Format: 210 x 250 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-505-1

djur i havet memo
dinosaurier memo
Utkommer: juni
översättning: lind & co
omslag: usborne
Band: box innehållande
faktabok (16 sidor),
4 spelbrickor och 36
spelkort
Format: 183 x 183 x 35 mm
ISBN:
dino.: 978-91-7903-495-5
djur: 978-91-7903-496-2

555 roliga klistermärken			
Utkommer: Maj 				isbn
översättning: maria ulaner		Hästar och enhörningar: 978-91-7903-533-4
omslag: imagine that			Dinosaurier: 978-91-7903-255-5
Band: häftad				pirater: 978-91-7903-535-8
Format: 216 x 280 mm			fordon: 978-91-7903-532-7
Omfång: 56 sidor inkl. 			sjöjungfrur: 978-91-7903-534-1
4 blad med klistermärken

kul med korsord för
barn 7–9 år
sten johnson
Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
Band: häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-540-2

min stora målarbok –
kawaii
mayumi jezewski
Utkommer: maj
översättning: lind & co
omslag: fléurus editions
Band: mjukband
Format: 297 x 297 mm
Omfång: 64 sidor
ISBN: 978-91-7903-504-4

POPULÄRA
PYSSELBÖCKER
ÄNTLIGEN
TILLBAKA!

rebusar för barn 7–9 år
sten johnson
Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
Band: häftad
Format: 210 x 297 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-539-6
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min stora bok om fordon
christina braun, niklas böwer
Utkommer: juni
översättning: Lind & co
omslag: s. fischer verlag
Band: boardbook
Format: 230 x 300 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN: 978-91-7903-502-0

hitta, fixa, kör!
chris oxlade, jez tuya
Utkommer: maj
översättning: eva andreasson
omslag: egmont UK ltd.
Band: kartonnage
Format: 245 x 275 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-465-8

min första bok om fåglar
zoë ingram
Utkommer: maj
översättning: sara jonasson
omslag: walker books
Band: inbunden
Format: 230 x 230 mm
Omfång: 56 sidor
ISBN: 978-91-7903-491-7

min första bok om havets djur
zoë ingram
Utkommer: maj
översättning: sara jonasson
omslag: walker books
Band: inbunden
Format: 230 x 230 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7903-489-4
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Hemliga upptäckarklubben

Enhörningar älskar inte regnbågar

Uppdrag: Kometkollision / Uppdrag: Valar på vift

emma adams, mike byrne

sj king

Möt enhörningen som varken gillar regnbågar, pastellfärger eller
blommor. Hon gillar svart, rockmusik och åskväder. Kan hon
bli kompis med de andra enhörningarna fast de är så olika? En
charmig, hjärtevärmande och annorlunda enhörningsbok som
hyllar olikheter!

Häng med Hemliga upptäckarklubben när de löser spännande
mysterier, fixar problem och upplever fartfyllda äventyr! Hemliga
upptäckarklubben är lättlästa kapitelböcker med högt tempo och
roliga illustrationer.
Utkommer: juni
översättning: emeli andré
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 135 x 200 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN kometkollision: 978-91-7903-466-5
ISBN valar på vift: 978-91-7903-467-2

Allt om vänner

Utkommer: MAJ
översättning: LINDA SKUGGE
omslag: SCHOLASTIC CHILDREN'S BOOKS
Band: inbunden
Format: 250 x 275 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-494-8

Fyra godnattsagor

felicity brooks, frankie allen

anita loughrey

Varför behöver vi vänner? Hur får man vänner? Hur är en bra
vän? Varför blir man ovänner och hur kan man bli sams igen?
Det och mycket mer diskuteras i denna charmiga och fint illustrerade bok som handlar om vänskap och relationer.

I fyra charmiga sagor får man här följa årstidernas skiftningar. Läs
om grodan som letar nytt bo på sommaren, kaninen som söker
efter en fin vårpresent, ekorren som undrar varför träden tappar
sina löv på hösten och räven som hittar spännande spår i snön.

Utkommer: juni
översättning: sara jonasson
omslag: usborne
Band: inbunden
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-461-0

Utkommer: juni
översättning: eva andreasson
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 230 x 253 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7903-490-0
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stora boken om havet
derek harvey m.fl.
Utkommer: maj
översättning: shu-chin hysing
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 258 x 358 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7903-497-9

länder, kartor, flaggor och platser
andrea mills
Utkommer: juni
översättning: john-henri holmberg
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 225 x 285 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-7903-498-6

hela världens flaggor
clive gifford
Utkommer: maj
översättning: john-henri holmberg
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 235 x 290 mm
Omfång: 96 sidor
ISBN: 978-91-7903-457-3

väder – så funkar det
fraser och judith ralston
Utkommer: maj
översättning: shu-chin hysing
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 72 sidor
ISBN: 978-91-7903-464-1
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Spökbrädet
per berg
Nora och Gabbe ska vara hos mormor och morfar i
Hälsingland under sommaren. Där är de varje år och
de ser fram emot att träffa grannkompisarna Simon
och Oskar och att de, som vanligt, ska cykla, bada
och spela spel tillsammans om det regnar.
Just en sådan regnig dag hittar barnen ett ouijabräde i en byrålåda och när de testar brädet får de
faktiskt kontakt med en ande. Precis då slår blixten
ner … En klassisk sommarrysare för slukaråldern!
per berg är författare, bibliotekarie och lektör. Han bor
utanför Gävle.

Mästertjuvarna –
Den första stölden
sanna norlin
I restaurang Esperantos kylrum förvaras världens
dyraste matvara. Den kallas ”jordens diamant” och
är precis vad Dante behöver få tag på, för morfar är
sjuk och har en sista önskan: att få äta äkta italiensk
tryffelpasta.
Vega sommarjobbar på restaurangen men ägarens
son Bruno gör allt för att hon ska misslyckas. Till slut
får hon nog och gör en deal med Dante – tillsammans
börjar de planera sommarens smartaste kupp.
sanna norlin bor i Stockholm och debuterar med Den
första stölden, en smart spänningsroman med högt tempo
för mellanstadieåldern.

utkommer: juni
omslag: niklas lindblad
Band: inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 120 sidor
ISBN: 978-91-7903-427-6

utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
Band: inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: 184 sidor
ISBN: 978-91-7903-541-9

pocket
&
ljud
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POCKET

MAJ

POCKET

JUNI

lyckan kommer, lyckan går
eleonor sager
Omslag: emma graves
Omfång: 297 sidor
ISBN: 978-91-7903-523-5

blåmärken
lina arvidsson
Omslag: emma graves
Omfång: 358 sidor
ISBN: 978-91-7903-527-3

den trettonde bomben
mats svensson
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 254 sidor
ISBN: 978-91-7903-522-8

gunillas man försvann
gunilla söderholm
ulla-lene österholm
Omslag: emma graves
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7903-524-2

den yttersta rättvisan
dag öhrlund
Omslag: nils olsson
Omfång: 336 sidor
ISBN: 978-91-7903-521-1

om tyskland segrat
dennis e. showalter (red.)
harold c. deutsch (red.)
översättning: göran andolf
Omslag: katy kimbell
Omfång: 336 sidor
ISBN: 978-91-7903-526-6
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POCKET

JULI

POCKET

AUGUSTI

rotvälta
tove alsterdal
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 399 sidor
ISBN: 978-91-7903-525-9

brudar i svart
sirpa kähkönen
översättning: mattias huss
Omslag: eva lindeberg
Omfång: 283 sidor
ISBN: 978-91-7903-531-0

europas försvunna kungahus
arne norlin
Omslag: anders timrén
Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-7903-299-9

solkräm, grillspett och
en grekisk gud
maria fallström
Omslag: emma graves
Omfång: 292 sidor
ISBN: 978-91-7903-529-7

dagordningen
éric vuillard
översättning: lotta riad
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 123 sidor
ISBN: 978-91-7903-528-0

vedergällningen
lotta lundh
Omslag: emma graves
Omfång: 343 sidor
ISBN: 978-91-7903-530-3
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LJUDBÖCKER

”

Den unge mannen låg på rygg i gräset, alldeles
bredvid vattenhindret. Huden var blek och de
blöta kläderna smetade sig fast på hans magra kropp.
Dreadlocksen låg som en gloria kring huvudet, ögonen
var halvöppna och ansiktsuttrycket lugnt och en smula
förvånat. Det var som han inte riktigt förstått att
livet hade flytt sin väg, utan när som helst tänkte resa
på sig. Men det hårt åtdragna brandgula spännbandet
runt halsen avslöjade att döden hade varit både oväntad, brutal – och oåterkallelig.”

Dödande lögner
anna sellberg
Wendela Vide har med kort varsel kallats in som
veterinär vid en tävling i sportkörning med häst.
Det är tidigt på morgonen den tredje och avslutande
dagen när någon bankar på hennes husvagnsdörr.
En ung man som hjälpt till som funktionär har hittats död i vattenhindret. Är det någon av de tävlande
som ligger bakom dådet? Hästintresserade polisen
Annika Sandström, som arbetat i sekretariatet under
tävlingen, är snabbt igång med utredningen och
tillsammans med sin chef Thomas Wall finner hon
märkliga kopplingar mellan den avlidne och flera i
tävlingens närhet. Mordet sätter igång en spiral av
händelser och i dess mitt försöker Wendela sy ihop
både skadade djur och sitt eget kärleksliv, samtidigt
som hon kommer allt närmare mördaren.

anna sellberg är författare,
frilansjournalist, översättare
och korsordsmakare. Dödande
lögner är hennes fjärde deckare
om veterinären Wendela
Vide. Sedan debuten 1983 har
hon även skrivit ett tjugotal
barn- och ungdomsböcker,
samt seriemanus, noveller och
artiklar.

Utkommer: juli
Omslag: emma graves
uppläsare: anna maria käll
ISBN: 978-91-7995-283-9
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Lyssnade du på den
ljuvliga julkalendern
”Jul i Fågelkärr”? Här
kommer nu uppföljaren,
31 härliga, somriga
delar att lyssna på, en ny
släpps varje dag under
juli månad.

en vacker död
nina sjöstrand
Utkommer: april
uppläsare: charlotta åkerblom
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-323-2

sommar i fågelkärr
ann-charlotte persson
Utkommer: juli
uppläsare: gunilla leining
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-314-0

mördarens leende
gösta emtestam, lennart emtestam
Utkommer: juni
uppläsare: ludvig josephson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-316-4

sveablot: dödsbringaren
jan-erik ullström
Utkommer: juli
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: andré beckston
ISBN: 978-91-7995-115-3

mordet på lidingö
reine nelson, jan olsson
Utkommer: juni
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-027-9

gräset är alltid blodigare på andra
sidan häcken
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: juli
uppläsare: ellen jelinek
omslag: Lind & co
ISBN: 978-91-7995-114-6
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i skogens mörker
michael evestedt
Utkommer: augusti
uppläsare: sofia berntsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-284-6

skenet bedrar
sara önnebo
Utkommer: augusti
uppläsare: sofia berntsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-102-3

hemvändaren
emil dubois
Utkommer: augusti
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-020-0

sprängört
helena lindh
Utkommer: augusti
uppläsare: sofia berntsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-306-5

när ödet knackar på
lena ljung
Utkommer: augusti
uppläsare: callin öhrvall delmar
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-319-5

den som bär skulden
anna johansson
Utkommer: augusti
uppläsare: sandra andreis
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-124-5
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(Ursprungligen i färg, https://www.flickr.com/photos/eneas/7075327405/)
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