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Höstens böcker
Varje bokhöst bjuder på en lockande blandning med
alltifrån överraskningar till kära återseenden. Till
den senare kategorin hör Tove Alsterdal, aktuell med
Slukhål – en fristående fortsättning på Rotvälta som
vann Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman 2020 och som tävlar om den prestigefyllda Glasnyckeln, det finaste priset en nordisk
kriminalförfattare kan få. Lustigt nog utger vi i höst
en annan författare som tävlar om samma pris, nämligen Arttu Tuominen vars Blodsbröder utsågs till bästa finska kriminalroman.
Vi har kallat Kuopiosviten för en finsk version av
Elena Ferrantes Neapelserie och alla som ännu inte
upptäckt Sirpa Kähkönens romansvit har verkligen
något att se fram emot. I sju romaner skildrar hon
Finlands dramatiska 1900-talshistoria genom olika
kvinnoöden. Serien sträcker sig från inbördeskriget
1918 fram till 1968. En vår av is och eld, fenomenalt

fint översatt av Mattias Huss, är den tredje i serien
och vi har kommit fram till fortsättningskriget.
En eventuell trend i svensk kriminallitteratur, sannolikt förstärkt av ljudbokslyssnandet, är betydelsen
av starka karaktärer och unika miljöer. I vissa fall är
helt enkelt bokens huvudpersoner, deras utveckling
och livssituation överordnad handlingen. En sådan
karaktär är Dag Öhrlunds alter ego Ewert Truut. En
mer uppskattad kriminalkommissarie är svår att hitta. 419 timmar är den sjätte boken i serien hos oss.
Marianne Cedervall har med prästen Samuel Williams kanske inte skapat en lika excentrisk personlighet men genom att låta böckerna utspela sig i kyrkosammanhang lever hon onekligen upp till kriteriet
unika miljöer med särskild lyskraft. I Fri från skulden
förflyttas läsarna inte bara till församlingen i Klockarvik utan också till ett nunnekloster. Kan mördaren
verkligen vara en nunna?
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En författare i vars böcker handlingen däremot står
i centrum är Lotta Luxenburg. Hennes berättelser
håller alltid ett högt tempo och det är inte konstigt
att serien om poliserna Nick Johansson och Klara Pil
nu är uppe i över 200 000 sålda exemplar. I Fångad har
sonen till Sveriges rikaste fastighetsmiljardär kidnappats och polisen får under inga omständigheter kopplas in, men när så ändå sker blir det en spännande
kamp mot klockan.
Möjligen skulle man kunna säga att deckare som
utspelar sig i glesbygdsmiljöer också blivit något av
en trend och i det sammanhanget bör Samuel Karlsson lyftas fram. Hans romaner om Jessica Jackson utspelar sig på den fiktiva ön Mörkö, i norra änden av
Kalmar län. I Dödsspelet varvas de idylliska skärgårdsmiljöerna med orter som Vimmerby och Västervik.
Tempot är högt och böckerna i Mörköserien blir bara
bättre och bättre.
Upproret i Klara av Annika Danielson och Gunilla
Boëthius är en roman som utspelar sig på tidningen
Kvällsbladet på 1970-talet. Båda författarna jobbade
på Aftonbladet vid tiden ifråga och även om de bestämt hävdar att det är just en roman och inte ska
läsas som en nyckelroman bygger den förstås på erfarenheter och händelser som verkligen ägt rum. Det
är en rolig och fartfylld berättelse om journalisten
Sofia som flyttar från Västerbotten till Stockholm för
att jobba på den stora kvällstidningen.
Alla vi som älskar böcker älskar också böcker som
handlar om boklådor, bokförlag och bibliotek. Camilla Dahlsons Det lilla biblioteket på Söder är därför
obligatorisk tröst-, nöjes- och njutningsläsning.
Omvända klassresor har sin särskilda fascination,
och Ingela Sand har skrivit en humoristisk och tänkvärd bok med den talande titeln Från Djursholm till
Hornstull.
Under alla mina år som förläggare har jag väntat på
att den historiska kriminalromanen ska nå den popularitet som genren åtnjuter i till exempel Storbritannien och Tyskland. Men under alla dessa år har
inflödet av riktigt bra svenska manus varit närmast
obefintligt, fram tills nu. I Mörkrets barn rör sig Sofie
Bjarup med sådan skicklighet och närvaro i Londons
slumkvarter år 1888 att man förbluffas över att det
inte är någon av genrens brittiska, storsäljande spänningsmästare som skrivit boken.
Det finns regler för hur man ska lansera en bokserie och av dessa framgår bland annat att det ska
råda ett visst mellanrum mellan utgivningen av de
olika böckerna, och helst ska utgivningstakten vara
ungefär en bok per år. Det händer, kanske främst
med barnböcker, att man ger ut de två första titlarna

samtidigt, men mig veterligen har aldrig någonsin
de fyra första inbundna böckerna i en serie lanserats
på en och samma gång. Så sker nu med Sofia Rutbäck
Erikssons skrattfester om Katarinas eminenta detektivbyrå. Redan innan sommaren är slut utges de
fyra första: Gräset är alltid blodigare på andra sidan
häcken, Detektiv på hett plåttak, Mord och gröna skogar
och Bättre dö än illa fäkta.
Arne Norlin har de senaste åren i en rad böcker bevisat att han är en betydande fackboksförfattare. Han
kombinerar språkkänsla och berättartalang med en
förmåga att göra komplicerade saker begripliga. Det
är egenskaper som är nödvändiga för den som ger sig
på uppgiften att presentera ett antal Nobelpristagare
och deras upptäckter. Femtionio fantastiska Nobelpristagare – och tre riktigt usla är intressant, välskriven och
konstigt nog oskriven, tills nu! Att flera av nobelpristagarna själva fått faktagranska sina presentationer
säger något om Norlins ambitionsnivå.
Digitala ljudbokskalendrar har i Sverige blivit
omåttligt populära och i år har vi två stycken. Jul
i Sankt Anna av Eleonor Sager, och Mordnatt råder,
tyst det är i husen som Sofia Rutbäck Eriksson ligger
bakom i samarbete med Mattias Boström. I den digitala världen kan man ha snävare deadlines än i träboksvärlden och när den här katalogen går till tryck
återstår det fortfarande för författarna att fylla många
av kalenderavsnitten – med Sagers dramaturgiskt
mycket skickliga historia och med de överraskande
deckarturerna i norrbottnisk glesbygd hos Rutbäck
Eriksson.
På ljudboksfronten ska det även bli spännande att,
med Blicken inifrån mörkret, få introducera populära
Lotta Lundhs nya deckarserie om cold case-avdelningen på Karlstadspolisen, med starka vibbar av
välskriven brittisk kriminallitteratur och med Värmlands speciella kombination av värme och mörker.
Volker Weidermann gjorde för några år sedan internationell succé med Oostende 1936. En underbar
bok om ett antal tyska exilförfattare på en belgisk
badort, sommaren innan mörkret föll. Nu är han tillbaka med en liknande bok, Mexico City 1941 – Anna
Seghers i exil. Som pendang till denna kan med behållning läsas Peter Walthers bok Feber, om Berlin
1930–1933.
Vi kan alltså utlova gott om böcker även denna höst!

Kristoffer Lind

skönlitteratur
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”

Där gräset annars växte högt kring huset, var det
rensat på denna enda plats. Kring en liten källarglugg låg jorden naken och uppgrävd. Isolering hade
rivits ut. Eira gick ner på knä. Stack in armen och lät
ljuskäglan sakta svepa runt. En hel del bråte, ett oljefat,
en trasig stol, en sönderriven bal med isolering, en spjälsäng. Ett bylte där i hörnet, ett gammalt täcke. Ljuset
vandrade vidare, några stolsdynor som tuggats sönder av
möss eller något, spridda högar av skumgummi. Bilden
av barnsängen stannade kvar i henne, det sorgliga i
drömmarna den en gång måste ha burit, hon hann tänka
på barnet som vuxit upp och sedan givit sig av, att varje
hus som det här var någons barndom, innan insikten
drabbade henne.
Något hon sett, men ändå inte sett, en avvikelse.
Armen brände av den obekväma ställningen, hon
måste försiktigt dra ut den, vrida kroppen till ett slags
halvliggande, byta hand för ficklampan.
Det innersta hörnet. Högen med täcken, eller vad det
var.
’August. Kom hit.’ Eira tog sig upp på benen, räckte
honom lampan, instruerade vart han skulle rikta den.
’Ligger det någon där?’”

Slukhål
tove alsterdal
I ett ödehus vid Offersjön, djupt inne i de ångermanländska skogarna, hittas en ihjälsvulten man.
Han har varit inspärrad länge, försökt överleva på
insekter. Två fingrar är avhuggna på hans vänstra
hand.
Polisen Eira Sjödin i Kramfors värvas av enheten
för grova brott. Hon finner ett tidigare offer, sjuttio
mil längre norrut, i det nästan tömda gruvsamhället
Malmberget. Även han har stängts in och lämnats
att dö.
Medan de skrämmande sambanden uppdagas
försvinner ännu en man, och den här gången berör
det Eira personligen.
För att finna honom är hon beredd att riskera allt.

Foto: Roland S. Lundström

tove alsterdal är en av Sveriges mest hyllade författare
i spänningsgenren. Hennes
böcker är flerfaldigt prisbelönta och ges ut på närmare
trettio språk. Första delen i
serien om Eira Sjödin, Rotvälta, utsågs till 2020 års bästa
deckare av Svenska Deckarakademin.

Utkommer: oktober
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-145-7
isbn: 978-91-8018-748-0
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”

’Jag vet att du kanske inte håller med, men jag
tycker att den här feministiska snöröjningen av
cykelbanorna funkar fantastiskt bra.’
’Är det lika bra att alla som går halkar, bryter armar
och ben, lider och kostar samhället massor av pengar?’
muttrade Truut.
’Nej, en kan ju tycka att de borde ploga gångbanorna
lika bra. Men en förstår ju att resurserna inte räcker till
allt.’
’En? Du menar man?’
’Ewert, du vet väl att en inte får säga ”man” längre?’
’Va? Varför i helvete inte då?’
’Att säga ”man” är könsnormativt och en del av ett
förtryckarspråk, eftersom det normaliserar att det är
mannen som är viktigast. Därför säger vi nu ”en” istället för ”man”.’
För några sekunder svartnade det för Ewerts ögon,
hjärtat bultade hårt och bilen svajade till in mot trottoarkanten. Kahn tittade oroligt på honom.
’Är du okej?’
’Visst, höll bara på att få en icke-normativ infarkt.’”

419 timmar
dag öhrlund
Sveriges mest älskade kommissarie, den buttre men
varmhjärtade Ewert Truut, möter nya, stora utmaningar både i arbetet och privatlivet.
Någon mördar män och rispar sedan in en bock
i deras bröst, alltmedan Ewert och hans kolleger
Richard Kahn och Carolina Herrera förgäves letar
efter ytterligare samband mellan offren.
Samtidigt upplever Ewert med skräckblandad
förtjusning hur han plötsligt blir både sambo och
hundägare, omskakande upplevelser eftersom han
också tvingas byta namn på sin älskade kattunge.
Ewerts frustration växer och morden blir fler.
Han kämpar i vanlig ordning mot klockan och när
sanningen dyker upp blir den en chock.

dag öhrlund som tidigare är
mest känd för succéböckerna
om psykopaten Christopher
Silfverbielke, har innan han
blev författare arbetat 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 med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-146-4
ISBN: 978-91-8018-743-5
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Samuels fot stötte emot något hårt och utan att
släppa de två på bron med blicken knäade han
långsamt och plockade upp det som låg på marken bredvid
foten. Det var en pistol. Motvilligt höll han vapnet i sin
hand medan han steg för steg närmade sig brofästet så
tyst han bara kunde. […] Samuel hade ingen aning om
hur han skulle reda upp den här situationen, men han
måste ändå försöka. Maja-Sofia fick inte bli ihjälskjuten
och ramla ner i forsen. Hon fick bara inte dö.
’Svik mig inte, Bossen’, viskade han tyst för sig själv.
’Jag behöver ett underverk nu.’”

Fri från skulden
marianne cedervall
Prästen Samuel Williams privatliv är i gungning.
Han och särbon Marit väntar barn, men han kan
inte sluta tänka på en viss polis vid namn Maja-Sofia
Rantatalo, som han träffade i samband med en
mordutredning han blev indragen i när han anlände till sin nya tjänst i Klockarvik i Dalarna några
månader tidigare.
För att få rätsida på livet åker Samuel på retreat i
ett kloster i närheten. Men just som han börjat vänja
sig vid tystnaden och rutinerna och bestämt sig för
hur han ska staka ut framtiden får han veta att en
kvinna i samhället har dött och att en annan blivit
allvarligt sjuk. När den döda visar sig ha blivit mördad riktas misstankarna mot just klostret, eftersom
både den döda och den sjuka har haft täta kontakter
med systrarna där …

Foto: Eva Lindblad

marianne cedervall är författaren bakom de oerhört populära serierna om radarparet
Mirjam & Hervor och mysterielösarduon Anki & Tryggve.
Fri från skulden är bok nummer
två i hennes nya cosy crimeserie om den ofrivillige deckarprästen Samuel Williams i det
lilla samhället Klockarvik.

Utkommer: oktober
Omslag: anna henriksson
Band: inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-7903-587-7
ISBN: 978-91-8018-749-7
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Snön knarrade under kängorna när Jessica klev ut
ur bilen. Någon hade skottat vägen in till det nedlagda slakteriet. Troligen var det för att komma in till
en timmertrave som lagts upp på asfaltsplanen framför
den slitna fastigheten. Fönsterrutorna var sönderslagna
och väggarna nerklottrade med spretig graffiti. Ingen bil
syntes till.
Jessica skyndade över den öppna platsen fram till en
rostig ståldörr som såg ut att vara uppbruten. Innanför
dörren låg en stor ödslig lokal. Ett svagt ljus letade sig in
genom de trasiga fönstren. Rester av stängsel och stålrör
spretade som övergivna skelett i skumrasket. Det gnisslade och knäppte från någon plåt som rörde sig i vinden.
Jessica rös till. Det var en plats som osade av död.”

Dödsspelet
samuel karlsson
En grupp tungt kriminella män blir fritagna från
kriminalvårdsanstalten i Västervik där de sitter av
straff för grova våldsbrott. Ledaren, Sergei Barkov, är
en våldsverkare som när ett intensivt hat mot Jessica
Jackson efter tidigare sammandrabbningar. Nu hamnar de återigen på olika sidor om lagen när Jessica
dras in i en intensiv jakt på de förrymda fångarna.
Samtidigt är Johannes, Jessicas son, på långresa i
Sydostasien. I östra Thailand börjar reskassan sina
och innan Johannes vet ordet av är han indragen i en
farlig härva med ortens gangsterkung. Kommer han
någonsin kunna ta sig hem till tryggheten igen?
Men på Mörkö utspelar sig en kamp på liv och
död mellan Jessica och Sergei. Vem vinner och vem
förlorar i dödsspelet?
Dödsspelet är den fjärde delen om kriminalinspektör Jessica Jackson.

samuel karlsson (f. 1969) är
författare och journalist och bor
med sin familj i Älta utanför
Stockholm, men är uppvuxen
utanför Vimmerby i Småland.

Foto: Eva Lindblad

Utkommer: september
Omslag: anders timrén
Band: inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-136-5
ISBN: 978-91-8018-751-0
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Fångad
lotta luxenburg

Uppstånden från de döda
göran sällqvist

Arton miljoner i lösensumma! Annars kommer
27-årige Martin att mista livet. Och blanda under
inga omständigheter in polisen!
Men den extremt förmögne fadern misstänker
att sonen vill pressa honom på pengar. I all tysthet
hamnar dock fallet hos polisen, och snart tar det en
allvarlig och makaber vändning. Tiden håller på att
rinna ut, men hur ska man kunna finna någon när
allt är så hemligt att man inte ens får yppa vem det
är man söker?

Uppstånden från de döda är den fristående andra delen
i serien om Rickard Ander, en klassisk kriminalroman
med starka personporträtt och en skarp samtidsblick.

Fångad är den femte boken om Nick Johansson och Klara
Pil, en deckarserie som sålt i mer än 200 000 exemplar.

göran sällqvist har tidigare arbetat bland annat som
polis men är nu författare på heltid.

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 270 sidor
ISBN: 978-91-8018-151-8
ISBN: 978-91-7903-092-6

Rickard Ander är nybliven ägare till ett säkerhetsbolag. När flera barn till tungt kriminella kidnappas i Stockholm får Rickards bolag en av de största
spelarna i Stockholms undre värld som kund. Det
som till en början ser ut att bli ett enkelt fall, visar
sig snart ha andra bakomliggande motiv.

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-139-6
ISBN: 978-91-7995-060-6
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Mördarens son
joy ellis

Blodsbröder
arttu tuominen

En kvinna blir brutalt knivhuggen i sitt hem. Kort
därefter kliver en man vid namn Daniel Kinder in på
den lokala polisstationen och erkänner mordet. Problemet är bara att erkännandet inte går att verifiera,
så han släpps. Då sker ytterligare mord i närområdet – och nu är Kinder spårlöst försvunnen. Polisen
hamnar under stor press och det blir upp till kriminalarna Rowan Jackman och Marie Evans att lösa det
annorlunda fallet.

1980-tal: Två pojkar växer upp tillsammans. Trots
olikheter finns en vänskap starkare än blodsband.
2018: En man hittas död på en fest. En av deltagarna
har flytt till skogs. Och snart hittas även mordvapnet
på platsen. Det tycks självklart att den misstänkte är
skyldig – men bevis börjar långsamt försvinna.
I den psykologiska spänningsromanen Blodsbröder
hinner det förflutna ikapp. Hur mycket kan man
sätta på spel för gammal vänskap?

Mördarens son är den första boken i joy ellis serie om kriminalpoliserna Jackman och Evas.

arttu tuominen (f. 1981) blev belönad med Johtolankapriset för Blodsbröder.

Utkommer: augusti
översättning: ann-Christine relander
Omslag: henrik koitzsch
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-588-4
ISBN: 978-91-8018-779-4

Utkommer: september
översättning: mårten westö
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 431 sidor
ISBN: 978-91-8018-144-0
ISBN: 978-91-8018-780-0
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Det lilla biblioteket på
Söder
camilla dahlson

Upproret i Klara
annika danielson
gunilla boëthius

Katrin tror knappt sina ögon när hon öppnar brevet
med nedläggningsbeslutet för biblioteket. Hur ska
hon våga berätta för kollegan Astrid, som lever för
sitt jobb? Men Astrid reagerar inte som Katrin trott,
hon vill ta fajten och slåss för biblioteket. Efter ett
möte med kulturnämnden får de sex månader på sig
att visa att verksamheten behövs, nu gäller det att
kavla upp ärmarna!

Det är 1970-tal och journalisten Sofia har flyttat
från Västerbotten till Stockholm för att arbeta på
Kvällsbladet. På redaktionen växer missnöjet bland de
kvinnliga journalisterna. De organiserar sig och protesterar mot kvinnoförtrycket på arbetsplatsen och i
tidningen. Detta leder till hårda motsättningar, men
också till att kvinnosynen förändras.

camilla dahlson har på Lind & Co tidigare utkommit
med en barnbok och den populära Sommen-serien.

Utkommer: september
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-8018-134-1
ISBN: 978-91-8018-750-3

annika danielson och gunilla boëthius arbetade båda
på Aftonbladet i slutet på 1970-talet och deltog i den verkliga förlagan till bokens maktkamp.

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7903-429-0
ISBN: 978-91-7995-353-9
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Från Djursholm till
Hornstull
ingela sand

Jul i Fågelkärr
ann-charlotte
persson

När Gunhilde bryskt blir lämnad måste hon överge livet som lyxhustru i Djursholm och lära sig att
stå på egna ben. Hon intalar sig att hon klarar sig
utmärkt utan en man, hon har ju sin orkidé och
domherren att prata med. Men när hon svarar på en
lapp i porten om hundvakt blir ingenting som hon
tänkt sig.

Mitt under julruschen på Emmas kafé i London nås
hon av beskedet att hennes älskade gammelmoster
Fanny hemma i Fågelkärr har hamnat på sjukhus.
Emma kastar sig hem till Sverige och tar sig an
julstöket, hennes mål är att huset ska gnistra i kapp
med snön när Fanny kommer från sjukhuset.
Men julefriden kompliceras av en mörk familjehemlighet – och av grannen Nicklas med de varma ögonen.

ingela sand bor på Söder i Stockholm. Från Djursholm till
Hornstull är hennes romandebut.

Utkommer: oktober
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 397 sidor
ISBN: 978-91-8018-147-1
ISbn: 978-91-7995-122-1

ann-charlotte persson debuterade 2017 som barnboksförfattare. Jul i Fågelkärr är hennes första roman för vuxna.

Utkommer: oktober
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 384 sidor
Isbn: 978-91-8018-138-9
ISBN: 978-91-7903-964-6
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Katarinas eminenta
detektivbyrå 1 – 4
sofia rutbäck
eriksson
När mystiska saker sker i Katarina Zapps närhet
slänger hon sig in i det okända tillsammans med
grannen Greta. Denna galet roliga mysdeckarserie
tar oss med på allt från suspekta dödsfall till svårlösta permobilstölder och misstänkt katt-trafficking.
Och en sak är säker: Katarina Zapp är Luleås bästa
– och enda – privatdetektiv, så inget fall är någonsin
för svårt.

utkommer: augusti
omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor per bok
ISBN:
Gräset är alltid blodigare: 978-91-8018-199-0
Detektiv på hett plåttak: 978-91-8018-200-3
Mord och gröna skogar: 978-91-8018-201-0
Bättre dö än illa fäkta: 978-91-8018-202-7
utkommer även som ljudböcker

Mörkrets barn
sofie bjarup
London, hösten 1888. Allas blickar riktas mot de
makabra morden i slumkvarteren, men den unge
journalisten William Sinclair dras in i en mer undanskymd mördarjakt efter att en kvinnoarm sköljts
upp på Themsens strand. Sakta men säkert krackelerar hans världsbild medan händelserna tar honom
allt djupare in i East End. Samtidigt som hans förbjudna förälskelse i den radikale kollegan James gör
att han aldrig vill därifrån.
sofie bjarups debutroman är en kriminalhistoria om fasansfull ond bråd död, men också en resa genom det engelska klassamhället.

Utkommer: september
omslag: andré beckston
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 460 sidor
ISBN: 978-91-8018-150-1
isbn: 978-91-8018-789-3
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Hem till gården
Jul på Emmerdale

pamela bell
Jul på Emmerdale är första delen i en serie om den
världsberömda gården från tv-serien Hem till gården.
Maggie har vuxit upp på High Moor med sin pappa
och bror, men tragiska omständigheter tvingar familjen att sälja släktgården. Och inte nog med det, pojkvännen Ralphs föräldrar tillåter inte att han ”gifter
ner sig”. Maggie ser nu ingen annan råd än att säga ja
till den sure friaren Joe Sugden på Emmerdale Farm.
pamela bell är författare till över 70 böcker och bor i
Yorkshire.

utkommer: september
översättning: anna thuresson
omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-428-3
isbn: 978-91-8018-791-6

Tiden väntar inte på
någon
jodi taylor
När Max erbjuds en tjänst på det mystiska St Mary’s
forskningsinstitut förstår hon snabbt att det inte
handlar om ett vanligt jobb. Bakom St Mary’s fasad
studerar de inte bara historien – de besöker den.
Det som börjar som en akademisk kartläggning
över betydelsefulla historiska händelser blir snart
till ett mörkt och farligt äventyr. Och snart förstår
historikerna på St Mary’s att det inte bara är historien som jobbar mot dem.
jodi taylor är bosatt i England och stor historiefantast.
Hennes bokserie om St Mary's har blivit en internationell
succé.

Utkommer: september
översättning: lena kamhed
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-143-3
isbn: 978-91-8018-783-1
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En vår av is och eld
sirpa kähkönen

En underjordisk dagbok
fjodor dostojevskij

Vintern 1940–1941 är ovanligt bister och våren som
följer därpå solfattig och frusen. Den tyska krigsmakten tycks oövervinnerlig. Vad är den unga nationen Finlands plats i det nya Europa? Insatserna
höjs, och risken att landet kommer dras in i ännu ett
krig är överhängande.
Samtidigt fortgår livet i familjen Tuomis kvarter,
var dag är en kamp för att få mat på bordet och för att
leva ett anständigt liv
En vår av is och eld är en inkännande berättelse om
en finsk arbetarklassfamiljs öde och livsvillkor.
Insiktsfullt och känsligt skildrar Sirpa Kähkönen
människans överlevnadsförmåga i en omstörtande tid.

”Jag är en sjuk människa … arg och elak. En
motbjudande människa.” Så inleds En underjordisk
dagbok, den kanske mest säregna av alla Dostojevskijs
böcker. Romanens berättare är en före detta tjänsteman som dragit sig tillbaka till sitt kyffe i utkanten av
Sankt Petersburg och gör i sin dagbok häftiga utfall
mot den samtid som han inte vill – eller inte kan –
inordna sig i.

Utkommer: augusti
översättning: mattias huss
Omslag: eva lindeberg
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 475 sidor
ISBN: 978-91-8018-148-8
isbn: 978-91-8018-833-3

Barbara Lönnqvists hyllade översättning gör den
arma men okuvligt upproriska dagboksskrivaren till
en medmänniska vars röst hotar att drabba oss med
en kraft som kan förändra liv.

Utkommer: september
Översättning: barbara lönnqvist
Omslag: kerstin hanson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 187 sidor
ISBN: 978-91-8018-171-6
isbn: 978-91-7461-125-0

facklitteratur
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”

Om man skulle göra en bok om alla 624 pristagarna i de vetenskapliga ämnena fysik, kemi och medicin sedan det allra första Nobelpriset 1901 skulle den bli
omkring femtusen sidor tjock. Det hade blivit ännu fler
om inte priset tagit en paus under de två världskrigen.
Man måste alltså välja, framför allt om man vill få en
kul allitteration i titeln: Femtionio fantastiska Nobelpristagare. Ett kriterium blev då att främst ta upp de som,
enligt Alfred Nobels testamente ’gjort mänskligheten den
största nytta’. Det vill säga upptäckter som varit avgörande för vår värld och framtid, insatser som räddat liv,
botat sjukdomar, trängt in i atomen, skyddat vår planet
och fört människor samman. Jag bestämde också tidigt
att det skulle vara fler kvinnor i boken än i den verkliga
nobelstatistiken. Men till sist vann ändå de bra historierna och de spännande berättelserna om forskningen bakom
priserna.”

arne norlin är journalist och
författare. Han känd för sina
uppskattade barn- och ungdomsböcker, men har också
utkommit med rosade fackböcker för vuxna som Familjen
Bernadotte och Europas försvunna kungahus.

Femtionio fantastiska
Nobelpristagare
– och tre riktigt usla
arne norlin
Lär känna människorna bakom de vetenskapliga
Nobelprisen. Här finns kändisar som Marie Curie,
Albert Einstein och Wilhelm Röntgen. Men också
mindre kända namn som prisats för forskning om
exempelvis atomer, blodgrupper och DNA. I boken
finns många fascinerande historier, som läkaren som
förde en kateter till sitt eget hjärta och forskaren
som drack bakterier för att visa att de orsakar magsår. Några priser har också gått till usla upptäckter
som eftervärlden dömt ut, som lobotomi och DDT.
Den här rikt illustrerade boken har granskats av
ledande experter och i vissa fall av pristagarna själva.

Foto: Eva Lindblad

Utkommer: oktober
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7861-644-2
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USA:s elitförband
karin henriksson
Vi hör talas om dem i nyheterna – de amerikanska
elitförbandens spektakulära insatser, som räden mot
Usama bin Ladin och striderna mot IS. Hur och
varför uppkom förbanden, hur utbildas de och vilka
resurser har de till sitt förfogande? Varför spelar
dessa ofta hemliga styrkor en allt större roll i den
amerikanska krigföringen?
karin henriksson är journalist och författare bosatt i
Washington D.C. sedan tre decennier. Hon har tidigare
givit ut en rad böcker om amerikansk politik, bland andra
standardverket USA:s alla presidenter.

Sverige under kalla
kriget
Myter och legender

anders frankson (red.)
Hur fungerade och agerade det hemliga gerillanätverket Stay behind? Fanns det svenska planer på att
ockupera Åland? Dessa och många fler frågor besvaras i den rikt illustrerade Sverige under kalla kriget,
där flera av våra främsta militärhistoriska författare
lyfter fram intressanta perspektiv på den dramatiska
perioden 1945–91.
anders frankson är verksam som militärhistorisk författare
och redaktör på Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek. I boken medverkar även bland
andra lars ericson wolke och wilhelm agrell.

Utkommer: oktober
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-7903-509-9

Utkommer: augusti
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7903-508-2
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Axel von Fersen och
drottning MarieAntoinette
margareta beckman
Få kärlekshistorier har varit så omtalade som den
mellan den svenske adelsmannen Axel von Fersen och
den franska drottningen Marie-Antoinette. Deras
kärlek övervann alla till synes oöverstigliga hinder.
Boken är också en annorlunda skildring av franska
revolutionen ur den franska kungafamiljens perspektiv. Denna utgåva är kompletterad med ett nyligen
upptäckt vittnesmål om mordet på von Fersen.

Upplysningen
dorinda outram
Upplysningsepoken flödade av diskussioner om
människans natur, sanningen och Gud. Den präglades av internationella utbyten av idéer, folk och
guld. Men betydde upplysningen samma sak för män
och kvinnor, för rika och fattiga, för européer och
icke-européer? Dorinda Outram visar hur synen på
epoken förändras i takt med samtidens socioekonomiska trender. Upplysningen är måsteläsning för den
som vill förstå 1700-talets historia och filosofi.
dorinda outram är professor emerita i historia vid University of Rochester i New York.

margareta beckman är författare till ett flertal böcker,
bland andra Det låg ett skimmer över Gustavs dagar … (2021).

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 130 x 210 mm
Omfång: 287 sidor
ISBN: 978-91-7903-592-1
isbn: 978-91-7779-296-3

Utkommer: augusti
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-7903-513-6
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Himlastormare
Alex Capus

Hitlerkonspirationer
richard j. evans

I Himlastormare får vi möta tolv säregna schweizare som sökte sin lycka i den stora världen där de
mot alla odds utförde ovanliga saker. Hembiträdet
Marie Grosholtz uppnådde världsberömmelse som
Madame Tussaud. Jean-Paul Marat initierade den
franska revolutionen. Alex Capus berättar spännande och underhållande historier om människor
som var skickliga och självsäkra, och som inte lät sig
avskräckas av nederlag eller misslyckanden.

Fem vitt spridda myter om Hitler och nazisterna
nagelfars här, bland andra att den tyska armén fick
en dolkstöt i ryggen av socialister och judar 1918, att
Rudolf Hess resa till Storbritannien 1941 var sanktionerad av Hitler samt att führern inte dog 1945 utan
lyckades fly till Latinamerika. Hitlerkonspirationer är
en viktig bok i en tid präglad av alternativa fakta och
spridningen av konspirationsteorier på nätet.

alex capus är författare, bosatt i Schweiz. Han har tidigare skrivit den bästsäljande romanen Léon & Louise.

richard j. evans har skrivit en rad betydande böcker
om Tredje riket. Han var tidigare professor i historia vid
Cambridge.

utkommer: augusti
översättning: per lennart månsson
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7903-517-4

Utkommer: september
översättning: kjell waltman och
inge r. l. larsson
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-166-2
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Mexico City 1941

Feber

Anna Seghers i exil

Berlins universum 1930–1933

När författaren Anna Seghers (1900–1983) lyckas
fly från Europa vet hon inte hur avgörande åren i
Mexico ska bli för henne. Hon blir känd över en natt
när hennes storverk Det sjunde korset ges ut i USA.
Under exilen skriver hon den epokgörande romanen
Transit. Hon träffar Pablo Neruda och konstnärsparet Diego Rivera och Frida Kahlo, men även
landsflyktiga judar och kommunister, vilka brottas
med stalinismen precis som hon själv.

Berlin är 1930 Europas glänsande metropol, hetare
och friare än kontinentens andra huvudstäder. Nio
intressanta personporträtt, av bland andra den amerikanska journalisten Dorothy Thompson, den homosexuelle judiske nazisympatisören Erik Jan Hanussen
och kommunistledaren Ernst Thälmann, sammanvävs elegant och ger en förtätad bild av ett febrigt
politiskt, moraliskt och kulturellt drama. I slutändan
återstår frågan: När kommer det Tredje riket?

volker weidermann är litteraturredaktör för Der Spiegel
och har tidigare skrivit Oostende 1936 och München 1918.

peter walther är författare bosatt i Berlin. Lind & Co
har tidigare utgivit Hans Fallada – En biografi.

volker weidermann

Utkommer: september
översättning: kjell waltman
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-7903-593-8

peter walther

Utkommer: september
översättning: anna hörmander plewka
Omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-7903-507-5
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Investera som mästarna
jonas bernhardsson
Hur arbetar, lever, tänker och investerar de stora
mästarna? Bernhardsson guidar dig bland 19 färgstarka personligheter och deras investeringsstilar.
Finns det några gemensamma drag mellan dessa
investerare? Vad skiljer deras placeringsstrategier åt?
Vi har alla mycket att lära av dem som har lyckats –
och misslyckats – före oss. Boken är en unik sammanfattning av de tankar, värderingar och principer
som vägleder världens bästa investerare.
jonas bernhardsson skriver om investeringar och börsen
samt arbetar med chefsutbildningar i ekonomi. Han har
tidigare utkommit med bästsäljaren Investeraren.

utkommer: september
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-152-5

Överlev krisen
trygve skanding
jostein sa akvitne
Prepping är inte en hobby för enstöringar som bygger skyddsrum, hamstrar skjutvapen och inväntar
domedagen. Det är något våra far- och morföräldrar,
och deras föräldrar, var bra på. De hade alltid lager
av livsnödvändiga varor. Sådana kloka förberedelser
bör alla göra för att vara rustade för en oväntad kris.
Det senaste året har visat oss att nödsituationer kan
uppstå när som helst. Överlev krisen är en lättläst bok
för alla vardagspreppare.
trygve skanding och jostein saakvitne har i många år
arbetat med kriskommunikation och beredskap.

Utkommer: augusti
översättning: jan wibom
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-7903-520-4
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Winston Churchill – De Tressa – Tolv år och
222 bästa citaten
mamma
Andreas Nyberg (red.) tressa middleton
katy weitz
Britternas hjälte, Winston Churchill, var en oslagbar citatmaskin. Många känner till ”Jag har inget
annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett” och
”Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att
tacka för så mycket”. I denna samling finns de bästa,
viktigaste och roligaste citaten, men också klavertramp samt citat han brukar tillskrivas men faktiskt
aldrig yttrade. Den här utgåvan har utökats med
ytterligare 22 citat.
andreas nyberg arbetar som förlagsredaktör. Han har
tidigare skrivit Vi minns 40-talet – En nostalgitripp (2021) .

utkommer: augusti
omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 110 x 150 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7903-511-2

Tressa Middleton blev förstasidesstoff då hon 2006
som tolvåring blev Storbritanniens yngsta mamma.
Hennes historia chockerade hela landet, men sanningen var långt mer tragisk än vad någon kunde
ana. Tressa har gått igenom mer smärta och elände
än vad de flesta vuxna människor behöver genomleva under en livstid. Ändå är hon idag en modig
och stark ung kvinna vars historia är full av hopp,
förlåtelse och inte minst – kärlek.
Utkommer: september
översättning: lena kamhed
omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-149-5
ISBN: 978-91-7903-961-5
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Stora boken om vin
marnie old
Schackhandboken
dan glimne
På senare tid har allt fler fått upp ögonen för schack,
inte minst efter Netflixsuccén The Queen’s Gambit. I
Schackhandboken förklaras grundreglerna, öppningsoch mittspelets taktik och strategi, inklusive fällor,
gafflar, bindningar, gambit och opposition. Naturligtvis finns också ett utförligt avsnitt om det viktiga
slutspelet. Dessutom får vi ta del av schackspelets
fascinerande historia och en rad mästarpartier.

Stora boken om vin är den perfekta boken för dig som
letar efter en praktisk guide till vinprovning. Den här
boken hjälper dig på ett lättfattligt sätt att upptäcka
vilka viner du tycker om och varför du gör det. Sakligt, utan krånglig jargong och med massor av informativa bilder förklaras här allt du behöver veta om
vin: Hur man pratar om, provar och köper vin, hur
man förvarar och serverar vin på bästa sätt, samt allt
om olika druvsorter och vinregioner. Boken sticker
hål på gamla vinmyter och ger en uppfriskande ny syn
på vinets värld.

dan glimne har tidigare skrivit Kortspelshandboken och
vunnit utmärkelsen Guldtärningen två gånger.

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-7903-594-5

Utkommer: augusti
översättning: kjell waltman
Omslag: nicola powling
Band: Inbunden
Format: 195 x 233 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-7903-597-6
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”

Den här boken vänder sig till dig som har fött
barn. I min förra bok, Stark glad gravid, beskrev
jag perioden fram till förlossningen och hur du kan träna
på ett klokt sätt. Med den här boken vill jag inspirera till
fysisk aktivitet och ett liv som är hälsosamt både för kropp
och själv. Jag vill helt enkelt hjälpa dig att bli en stark och
glad mamma! Och visa att det varken är svårt, tidskrävande eller särskilt jobbigt.
Du som håller denna bok i din hand har säkert tankar
och frågor om kroppen efter att du varit gravid och fött
barn. Vare sig du har tränat innan du blev gravid eller
tänker dig en förändring nu efter att du fött hoppas jag
att denna bok ska inspirera dig och din familj till ett
hälsosammare liv.”

Stark, glad, mamma
Träning, kost och hälsa för
nyblivna mammor

maria wigbrant är barnmorska, träningsinstruktör
och instruktörsutbildare för
SAFE. Hennes första bok
Stark, glad, gravid har sålt
mer än 25 000 exemplar.

maria wigbrant
Fysisk aktivitet gör att vi blir piggare, starkare och
mår bättre även psykiskt, vilket är viktigt inte minst
när man har små barn att ta hand om.
Den här boken inspirerar till ett hälsosammare liv
och visar hur träning enkelt och smidigt kan införlivas i vardagen.
Här får du vad du ska tänka på efter en förlossning, när och hur du ska börja träna. Boken
innehåller träningsprogram som du lätt kan göra
hemma, i olika intensitet och utformade efter de
olika faser som följer på en förlossning.
Boken innehåller även kapitel om kost och näring,
om psykiskt mående efter en förlossning och om hur
relationen till partnern kan påverkas av att få barn.

Foto: Thomas Carlgren

Utkommer: september
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 170 x 240 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-8018-135-8
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Gåvan

Virka

Berättelser om livets skönhet

200 oumbärliga mönster

stefanos xenakis

melissa leapman

Livet är en gåva – om vi bara öppnar våra ögon och
hjärtan för de små underverken i vardagen. I sina
inspirerande berättelser tar Stefanos Xenakis upp
teman som tacksamhet, medkänsla, närvaro och
kärlek. Vi inbjuds att reflektera över våra egna värderingar, beslut och inre attityder. Att leva ett bra liv
handlar inte om att bli något ouppnåeligt, utan om
att bli den bästa versionen av oss själva.

Virka är en bok för alla som tycker om att virka,
oavsett erfarenhet. Boken innehåller ett mönsterbibliotek där du kan läsa mer om olika sorters
mönster och hur de fungerar. Du får förslag på hur
man kan använda dem för olika enkla projekt, som
filtar, kuddar, mössor och mycket mer. I bokens
andra del finns mönster inordnade efter typ - från
spetsar till kabelmönster, färgblock och annat. Varje
mönster har enkla instruktioner med tydliga bilder.

stefanos xenakis debut Gåvan blev en omedelbar succé
och toppade länge Greklands bästsäljarlista. Boken har
sålts till 18 länder.

Utkommer: September
Översättning: Kristina Ekelund
Omslag: Emma Graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 140 sidor
isbn: 978-91-7903-516-7

Utkommer: augusti
Översättning: catharina andersson
Omslag: quarto
Band: Inbunden
Format: 223 x 285 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7903-576-1
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Mera vildmarkströjor
linka neumann
Vildmarksäventyret och sticksuccén fortsätter! Nu
kommer nya mönster på varma och sköna tröjor till
barn och vuxna som gillar att vara utomhus.
Designern Linka Neumann använder robusta och
tåliga ullgarner från norska och isländska får för att
tröjorna ska tåla både vind och regn. Hon skapar
otroliga mönster inspirerad av traditioner och
naturen. Dessa tröjor håller dig varm och torr i alla
väder.
I boken finns 26 stickprojekt – många nya tröjor i
både barn- och vuxenstorlekar.

Utkommer: augusti
översättning: catharina andersson
Omslag: kitty ensby
Band: Inbunden
Format: 192 x 249 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7903-501-3

Stickning från Fair Isle
mati ventrillon
Äntligen kommer en bok på svenska om Fair Islestickning!
Mati Ventrillons stickmönster utgår från den teknik
som har använts i århundraden på den skotska ön Fair
Isle. Boken innehåller 15 stickbeskrivningar samt tips
om tekniker, garner och efterbehandling. Här finns
större plagg som väst, poncho och tröjor för både dam
och herr. Bland de mindre stickprojekten hittar man
bland annat handledsvärmare, mössor, fingerlösa
vantar och halsdukar. Tvåfärgsstickning med Shetlandsgarn i ull ger täta och varma plagg som tål både
väder och vind.

Utkommer: oktober
översättning: catharina andersson
Omslag: kyle books
Band: Inbunden
Format: 190 x 235 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-7903-499-3

barn
&
ungdom
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Kan du räkna alla hjärtan?
Kan du räkna stjärnorna?

Peka & känn
Färger / Siffror

georgina wren

dawn sirett

Godnattsagor som lyser i mörkret! Böckerna innehåller fem
korta sagor på rim och på varje uppslag finns självlysande hjärtan
eller stjärnor att räkna och titta på i mörkret. Ett lustfyllt och
kreativt sätt för små barn att lära sig räkna.

Peka och känn är en serie böcker för de allra yngsta läsarna. Det
lilla formatet är perfekt för små händer och de mjuka, vadderade
pärmarna är roliga att klämma på och tål att bitas i. Böckerna är
fulla av kul och färgglada bilder samt taktila delar i olika material
som är spännande att känna på.

Utkommer: augusti
översättning: lind & co
omslag: imagine that
Band: board book
Format: 152 x 216 mm
Omfång: 10 sidor
ISBN,
hjärtan: 978-91-7903-581-5
stjärnor: 978-91-7903-580-8

Utkommer: september
övers.: sara jonasson
omslag: Dorling kindersley
Band: board book
Format: 138 x 138 mm
omfång: 14 sidor
ISBN,
färger: 978-91-7903-590-7
siffror: 978-91-7903-589-1

Tittut!
Vem leker här? / Vem äter vad?

Våra verktyg
Borsta tänderna och gå på pottan

sonia baretti / marta sorte

daniela prusse / frauke nahrgang

Vart har hundens leksak tagit vägen? Och vem är det som knaprar på ekorrens nötter? I dessa färgglada kurragömmaböcker
finns det mycket kul att leta efter och upptäcka. En rolig och
interaktiv bok för de allra minsta.

Var, hur, varför?-serien låter barn upptäcka världen på ett kul
sätt. Med ett tåligt format och massor av flikar att öppna passar
böckerna perfekt för nyfikna barn. Var, hur, varför-frågor besvaras både i myllrande bilder och enkla, lättlästa texter.

Utkommer: augusti
övers.: Eva andreasson
omslag: quarto
Band: board book
Format: 150 x 150 mm
Omfång: 8 sidor
ISBN,
vem leker?: 978-91-7903-569-3
vem äter?: 978-91-7903-570-9

Utkommer: augusti
övers.: sara jonasson
omslag: ravensburger
Band: spiral
Format: 180 x 197 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN,
verktyg: 978-91-7903-596-9
borsta: 978-91-7903-595-2
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Min första bok om månen

Magisk målarbok

laura cowan

Rymden / Dinosaurier

Välkommen till berättelsen om månen! En historia om månstoft
och månkaniner, ostar och astronauter, djupa tankar och djärva
planer. Min första bok om månen är fullproppad med fakta, historia, vetenskap och myter. Här finns allt du vill veta om månen
och lite till!

I dessa magiska målarböcker kan du förvandla svartvita bilder till
färgsprakande scener! Doppa den medföljande penseln i vatten,
svep över bilderna och se hur illustrationerna får färg – som
genom ett trollslag!

Utkommer: augusti
översättning: erik nisser
omslag: uSborne
Band: inbunden
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-7903-288-3

Utkommer: augusti
omslag: usborne
Band: häftad
Format: 216 x 250 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN, rymden: 978-91-7903-554-9
ISBN, dinosaurier: 978-91-8018-142-6

Dinosauriegänget – Simtävligen

God natt! 8 godnattsagor att läsa högt

lars mÆhle, lars rudebjer

greg gormley m. fl.

Dinosauriekompisarna Rasmus Rex och Tim Troodon är tillbaka
i ett nytt spännande äventyr! Den här gången utmanar storebror
Robin dem på en simtävling som bjuder på många spännande
överraskningar.

Åtta underbara sagor med charmiga karaktärer och fina illustrationer. De passar perfekt som högläsning och är lagom långa att
läsa innan det är dags att sova.

Utkommer: oktober
översättning: barbro lagergren
omslag: lars rudebjer
Band: inbunden
Format: 200 x 250 mm
Omfång: 46 sidor
ISBN: 978-91-7903-573-0

Utkommer: september
översättning: eva andreasson
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 230 x 253 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-7903-584-6
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allt du behöver veta om matte
katie daynes
Utkommer: oktober
översättning: sara jonasson
omslag: usborne
Band: inbunden
Format: 188 x 240 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7903-585-3

former och figurer
eddie reynolds
Utkommer: juli
översättning: sara jonasson
omslag: usborne
Band: board book
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7903-575-4

jobba, gräv och lyft!
Daniella prusse, wolfgang metzger
Utkommer: september
översättning: valle wigers
omslag: ravensburger buchverlag
Band: board book
Format: 210 x 235 mm
Omfång: 30 sidor
ISBN: 978-91-7903-568-6

alla möjliga maskiner
steve martin
Utkommer: september
översättning: maria skymne
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 250 x 297 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-7903-571-6
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Den otroliga boken om hajar

Den otroliga boken om Egyptens skatter

barbara taylor

philip steele

En vackert illustrerad bok som tar dig ner i havets djup, till klara
kustvatten och längs tropiska rev för att möta ett av världens
mest mytomspunna djur – hajen. I stora, fantastiska illustrationer
och korta faktatexter presenteras trettiosex hajarter: från den
pyttelilla pygméhajen till den gigantiska valhajen.

En vackert illustrerad bok fullspäckad med hemligheter, glittrande guld, ovärderliga skatter, fakta, myter och berättelser från
det forntida Egypten. Möt mäktiga drottningar och faraoner,
mytiska gudar och magiska gudinnor och upptäck vardagslivet
runt Nilens stränder.

Utkommer: september
översättning: sara jonasson
omslag: insight editions
Band: inbunden
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7903-582-2

Utkommer: oktober
översättning: sara jonasson
omslag: insight editions
Band: inbunden
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-7903-583-9

Naturens hemligheter
rachel williams
Överallt omkring oss sker magiska små ting. Ibland går det så
långsamt att det nästan inte syns. Hur förklarar man naturens
alla under för ett nyfiket barn? Hur kan ett sandkorn bli en
pärla? Hur spinner spindeln sitt nät? Hur bildas daggen under
natten? Den här boken berättar om naturens hemligheter, om de
långsamma, förunderliga saker som sker varje dag, i trädgården,
i skogen och i vattnet. Upptäck femtio berättelser från vår natur
i denna ovanligt vackra faktabok. Tecknade, detaljrika illustrationer och tankeväckande texter blir en sällsam skildring av det
märkvärdiga livet i naturen.

Utkommer: september
översättning: sara jonasson
omslag: magic cat publishing
Band: inbunden
Format: 235 x 290 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-7903-572-3
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Julosaurusen

Superrymden

tom fletcher

clive gifford

Det här är berättelsen om en pojke vid namn William Trundle
och en dinosaurie som heter Julosaurusen. De möts en julaftonskväll och hamnar mitt i ett alldeles magiskt äventyr tillsammans.
På ett både roligt och fint sätt handlar boken om allt ifrån vänskap och familj, bjällror, jultomten, sjungande tomtenissar till
flygande renar.

Denna bok tar dig med på en färd långt ut i rymden, bortom vårt
solsystem, där du får se otroliga kosmiska under. Följ med den
snabbaste raketen, besök de hetaste stjärnorna och den tyngsta
supernovan som hittills har upptäckts på en resa bland planeter,
kometer och galaxer i vårt oändliga universum.

Utkommer: september
översättning: hanna svensson
omslag: shane davries / Gunnar palmgren
Band: inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: 372 sidor
ISBN: 978-91-7903-577-8

Utkommer: augusti
översättning: shu-chin hysing
omslag: dorling kindersley
Band: inbunden
Format: 260 x 310 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7903-493-1

Solsystemet – Faktabok & pussel
sam smith

Upptäck vårt spännande solsystem genom att lägga detta fantastiskt fina pussel med 200 bitar. Här finns planeterna, andra himlakroppar och rymdfarkoster som alla rör sig runt vår sol. I lådan
ingår också en liten dragspelsbok med fakta om rymden. Du
drar ut bilden, som är i hårdpapp, och på ena sidan ser du solen,
planeter, månar, asteroider, rymdfarkoster och annat spännande.
Vänd sedan på bilden och få massvis av fascinerande fakta om
solsystemet och himlakropparna.

Utkommer: juli
översättning: shu-chin hysing
omslag: usborne
Band: box. Innehåller pussel och dragspelsbok
Format: 307 x 213 x 50 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-7903-503-7
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Jag överlevde tsunamin
i Japan 2011
Jag överlevde terrorattacken 11 september
2001
lauren tarshis
Jag överlevde-serien är lättlästa, illustrerade romaner
som berättar om hur modiga och uppfinningsrika
barn både upplevt och överlevt världsomvälvande
händelser i historien. Passar såväl historienördar som
spänningsläsare.

utkommer: augusti
översättning: emeli andré
omslag: tim hall
Band: kartonnage
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 110 sidor
ISBN,
Jag överlevde terrorattacken: 978-91-7903-574-7
jag överlevde tsunamin: 978-91-7903-559-4
utkommer även som ljudböck er

Monster – 100 hemska
väsen i världen
sarah banville
Världen är full av monster. I sagor, myter, legender
och folktro berättas om märkliga och hemska varelser. Här möter vi hundra monster från jordens alla
hörn: den mongoliska dödsmasken, Kraken, zombier, Jersey-demonen, Draugen, Jenny Greenteeth,
Medusa, Bogeyman och många andra.
I Monster finns läskiga berättelser och extremt
coola illustrationer som väcker alla monster till liv.
Ryslig läsning utlovas!

utkommer: september
översättning: emeli andré
omslag: wren & rook
Band: inbunden
Format: 190 x 250 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-7903-586-0
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Den gåtfulla ön
Mästertjuvarna – Det
ann-charlotte persson falska slottet
sanna norlin
Det är december och snön yr runt gränderna i Visby.
Vännerna Sam och Ester har äntligen återförenats
och ska fira jul tillsammans med sina föräldrar i fyren
på Stora Karlsö. Men oron växer när Esters morfar
Gerhard inte svarar i mobilen ute på ön? Tur att de
snart ska ta båten över till honom.
Väl på ön så tilltar stormen och det mysiga julfirandet de sett fram emot verkar bytas ut mot något
helt annat.
ann-charlotte persson har på Lind & Co tidigare gett
ut romanen Jul i Fågelkärr samt barnböckerna Hospitalets
hemlighet och Den gåtfulla fyren.

utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
Band: inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-8018-137-2
isbn: 978-91-8018-795-4

I Brick-Blocks skyltfönster står ett exklusivt legoslott som Vega bara måste få tag i! Hon har en plan
men behöver en smart kompanjon som kan allt om
lego: Dante. Men vill Dante verkligen vara med på
kuppen om han får reda på att hon ska gå på skolans
halloweenfest tillsammans med nya klasskompisen
Alexander?
Det falska slottet är en fristående uppföljare till Den
första stölden i serien om Mästertjuvarna – smarta
spänningsromaner med högt tempo för slukaråldern.
sanna norlin bor i Stockholm och arbetar till vardags
som grafisk formgivare.

utkommer: oktober
omslag: niklas lindblad
Band: inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-7903-578-5
isbn: 978-91-8018-797-8

pocket
&
ljud
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POCKET

SEPTEMBER

sudoku − från lätt till
svår
mattias boström
Omslag: lind & co
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-8018-140-2

POCKET

OKTOBER

höstmorden
samuel karlsson
Omslag: anders timrén
Omfång: 362 sidor
ISBN: 978-91-8018-156-3

när regnen upphör
dag öhrlund
Omslag: sofia scheutz
Omfång: 446 sidor
ISBN: 978-91-8018-155-6

spårlöst
lotta luxenburg
Omslag: emma graves
Omfång: ca 240 sidor
ISBN: 978-91-8018-157-0

kvinnan utan hjärta
lars bill lundholm
Omslag: emma graves
Omfång: 452 sidor
ISBN: 978-91-8018-153-2

väninna sökes
jenny jacobsson
Omslag: nils olsson
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-158-7
järnnätter
sirpa kähkönen
översättning: mattias huss
Omslag: eva lindeberg
Omfång: 326 sidor
ISBN: 978-91-8018-154-9
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POCKET

NOVEMBER

dö för vårt syndiga släkte
marianne cedervall
Omslag: anna henriksson
Omfång: 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-159-4

POCKET

DECEMBER

paus i karriären
maria parkhede
Omslag: anna henriksson
Omfång: 341 sidor
ISBN: 978-91-8018-162-4

höst vid sommen
camilla dahlson
Omslag: emma graves
Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-8018-161-7

ur gravens djup
anders winckler
Omslag: lind & co
Omfång: CA 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-163-1

saknad i torekov
jan fröman
Omslag: niklas lindblad
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-160-0

finlands historia
henrik meinander
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 282 sidor
ISBN: 978-91-8018-164-8
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LJUDBÖCKER

”

De vuxna hade bestämt att de inte skulle ge
varandra några julklappar sedan många år
tillbaka, med undantag för mamma som ändå köpte
livsnödvändiga saker till sin älskade familj. Det
kunde vara en fiffig yoghurthållare, en ryggkliare i
form av en giraff eller en plastkula som talade om
när äggen var färdiga genom att spela sången om
kycklingen Gullefjun som skulle ut på promenad.
Omsorgsfullt inslagna dammsamlare som efter i
snitt sju månader och nitton dagar lika omsorgsfullt
sorterades ner i återvinningen tillsammans med en
rejäl klump dåligt samvete.
Tyvärr fanns ingen grön container att slänga
taskig moral i, så den följde träget med hem igen
och dövades med extra glada tillrop över
julklapparna som delades ut nästa gång.”

Julkalender
i 24 avsnitt

Jul i Sankt Anna
eleonor sager
Julen närmar sig i Sankt Anna och blomsterbutiken
där Matilda Stjärne jobbar är full av hyacinter och
amaryllis. Matilda älskar julen, men inte i år. Hon
är nybliven singel, och har inte berättat det för sina
föräldrar ännu för mamma Lillian kommer att sörja
uppbrottet mer än Matilda själv.
Storebror Andreas driver en framgångsrik reklambyrå och borde vara lycklig. Men något skaver i hans
och sambon Valeries förhållande och balansen i livet
svajar.
Mellansyster Daphne har ett cv längre än ett
Ullaredskvitto men inget jobb och hon misströstar. När hon erbjuds jobb i barndomsstaden tvekar
Daphne, Sankt Anna är fullt av obearbetade tonårsdraman. Men kontot ekar tomt och hon åker.
December i Sankt Anna är lika gnistrande och
granbarrsdoftande som alltid, men för syskonen
Stjärne förändras allt den här julen.

eleonor sager studerade
journalistik och arbetade som
skrivande journalist men växlade efter det över till tvbranschen och jobbar nu på
ett produktionsbolag. Hon bor
i Stockholm med sin familj.

Foto: Eva Lindblad

Utkommer: december
Omslag: emma graves
uppläsare: hanna dorsin
ISBN: 978-91-8018-773-2
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Julkalender
i 24 avsnitt
mordnatt råder, tyst det är i husen
sofia rutbäck eriksson
mattias boström
Utkommer: december
uppläsare: fredde granberg
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8018-767-1

vinterkaos i jönköping
anna johansson
Utkommer: november
uppläsare: anja lundqvist
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8018-747-3

mord på skogstuna herrgård
johanna silvermark
Utkommer: november
uppläsare: ellen jelinek
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8018-746-6

under rosen
jonas lindqvist
Utkommer: oktober
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-432-1

när ingen ser
Inger Jalakas
Utkommer: oktober
uppläsare: maria lyckow
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-362-1

Morgondagen är vår
Eva Ludvigsen
Utkommer: september
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-347-8
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varning för dödlig fara
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: september
uppläsare: ellen jelinek
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-7995-326-3

flickan som föll
Lourdes Daza-Gillman
Utkommer: september
uppläsare: sofia berntson
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8018-755-8

stå sitt kast
henrik wingfors
Utkommer: september
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8018-777-0

blicken inifrån mörkret
lotta lundh
Utkommer: september
uppläsare: fredde granberg
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-7995-105-4

mamma, lova att du finns imorgon?
Madeleine Gartéus
Sally Holmlund
Utkommer: september
uppläsare: ella schartner
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-7995-079-8

tiny tim – ett idolporträtt
Martin Kristenson
Utkommer: september
uppläsare: fredrik berling
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8018-757-2

omslagsfoto: istockphoto.com
form: niklas lindblad
tryck: italgraf media, 2021
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

