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Foto: Sara MacKey 

Det är examensdags i förlagsvärlden varje gång en ny 
utgivningslista publiceras – som nu när vårens böcker 
presenteras. Som förlagschef är jag nog den som har 
den bästa överblicken och den som läst flest manus på 
förlaget. Ändå blir jag alltid överraskad av utgivning-
ens bredd, djup och omfattning. 

Man kan aldrig vara helt säker på hur det ska gå 
för en bok, även om vår kunskap och erfarenhet 
ger oss viss vägledning. Man kan med ganska stor 
sannolikhet uppskatta försäljningen av ett etablerat 
författarskap men när boken väl är släppt kan recen-
sioner, priser och ”skandaler” (allt möjligt man inte 
kan styra) påverka försäljningen både positivt och 
negativt. Förra året fick exempelvis Tove Alsterdal 
ett enormt genombrott med boken Rotvälta som hit-
tills har sålt i över 130 000 exemplar, varav 100 000 
exemplar är pappersböcker. Genomslaget låg i luften, 
boken var den första i en serie som vi visste skulle 
väcka stort intresse men att den först utsågs till årets 
bästa svenska kriminalroman av Svenska Deckaraka-
demin och sedan vann den prestigefyllda Glasnyck-
eln gjorde förstås sitt till. 

Ett annat exempel är förlagets nyutgåva av 
Bondepraktikan, som låg på förra årets sommarlista. 
På mindre än ett år sålde den över 10 000 exemplar, 
inbundet. Det är en bok som gått under radarn, som 
varken synts på topplistor eller bokhandelsdiskar.

En annan sådan titel är Jag börjar läsa av Sten 
Johnson, som på några år kommit upp i den otroliga 

upplagan 35 000 exemplar, vart tionde barn som 
börjar läsa i Sverige torde ha kommit i kontakt med 
den boken. 

Inte hade vi heller kunnat förutse att Tony 
Fischier, förra vårens enda svenska skönlitterära 
debutant hos oss, med boken Mannen som försvann 
skulle sälja i 30 000 exemplar på mindre än ett halvår. 
Siffror som på dagens marknad är smått fantastiska.

Varje år kommer det ut böcker som lyfts fram, får 
fina recensioner och stort utrymme i media men som 
ändå inte hittar fram till läsarna. Varje år kommer 
det ut böcker som inte får en enda recension, ingen 
intervju, inte ett omnämnande, men som ändå når 
stora försäljningsframgångar. Det finns ingen regel, 
det finns inget givet mönster, och det finns framför 
allt ingen rättvisa. Varje säsong bjuder på oväntade 
överraskningar men också på motgångar och besvi-
kelser. 

Vi vet det och vi är förberedda, ändå blir vi 
ständigt överraskade. Så det är med förväntan och 
spänning vi lämnar över våra nya böcker till er, alla 
fantastiska läsare och lyssnare.

Kristoffer Lind 



skön-
litteratur
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Rötter av blod
lina arvidsson
Sigrid vaknar upp desorienterad på sitt kontor. Poli-
sen är där, Sigrids man Peter har under natten bränt 
ner deras hus på Lidingö i ett försök till försäkrings-
bedrägeri och sitter nu häktad. 

Sigrid tvingas för första gången på många år 
vända hemåt, mot byn utanför Bollnäs som hon gjort 
sitt yttersta för att förtränga. Hem till mamma och 
en mycket ansträngd relation. 

I hembyn visar det sig att mamma Iris gjort sig 
ovän med de flesta av grannarna då hon vägrar att 
sälja den bit skog som är absolut nödvändig för att 
ett stort vindkraftsprojekt ska gå i lås. Varför då? 

Rötter av blod är Lina Arvidssons tredje bok, en mörk 
hemvändarroman om bortträngda minnen, om 
desperation, om hur ett litet samhälle kan vila på en 
rutten grund, och om hur moderskärlek är starkare 
än stål och eld.

lina arvidsson är journalist 
och bor i Stockholm. Hon 
beskriver sig själv som en 
nördig tvåbarnsmamma med 
stor kärlek till både punk och 
fjällvandring.

” Övervåningen var kall och ogästvänlig. Papp- 
kartonger stod staplade huller om buller i korrido-

ren. Ett par hoprullade trasmattor stod lutade mot dem 
och trängdes om utrymmet med hopknutna plastkassar. 
Jag kryssade mig försiktigt fram i röran. Längst bort 
låg det som en gång varit mitt rum. Dörren var stängd. 
Med darrande hand tryckte jag ner dörrhandtaget och 
sköt upp den.

Hjärtat sjönk som en sten i bröstet av synen. Rum-
met var tomt. Inte en möbel, inte ett föremål vare sig 
på väggar eller golv. Inga gardiner, ingen lampa i taket. 
Bara tomt. Det gråmålade brädgolvet var blankt som om 
det skurats noggrant. Nyligen. 

Jag rös vid anblicken. Det här var inte normalt. Så 
här betedde sig inte min mamma. 

Jag vågade inte gå in. Stående i dörröppningen fick jag 
en tydlig känsla av att något hemskt skulle hända om jag 
gjorde det. Jag sjönk ner på huk och la handflatan mot 
tröskeln.

Det var här det hade hänt.”

Utkommer: janUari
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-264-5

 isBn: 978-91-8018-968-2 

Foto: Eva Lindblad
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I mästarnas skugga 
tony fischier 
Ett mystiskt dödsfall på Göteborgs konstmuseum 
förbryllar kriminalkommissarie Niklas Ragnvik. 
En kort tid senare avrättas en man med ett armborst 
och under utredningens gång visar han sig ha en 
oväntad koppling till konstmuseet, något som ytter-
ligare komplicerar Ragnviks utredning. 

Samtidigt får privatdetektiven Maxine Adler-
krantz en ny uppdragsgivare som visserligen verkar 
aningen skum men som betalar bra. Maxine väljer 
därför att ha skygglappar på, något som visar sig vara 
allt annat än klokt. 

Dessutom är det någon som smyger runt utanför 
Ragnviks pappas hus i mörkret. Är det ett hot från 
den kriminella världen eller vad handlar det om? 

I mästarnas skugga är den andra boken i serien om 
kriminalkommissarie Niklas Ragnvik vid Göte-
borgspolisen.

tony fischier arbetade länge 
bland tungt kriminella på 
sluten anstalt. Sedan många 
år är han journalist på Göte-
borgs-Posten. Tony är även 
musiker och konstnär och bor 
med sin familj i Göteborg, 
men har rötterna i Norrland.

” Nu hörde han springande steg bakom sig, men han 
vände sig inte om utan ryckte upp gallergrinden 

och sprang in på området med koloniträdgårdar. Han 
stapplade och snubblade. Trampade i rabatter och odlings-
lådor. Hukade under fruktträd medan han tog sig fram i 
kringelikrokar. 

Till slut stannade han och vilade med händerna på 
knäna medan han försökte andas normalt. 

Först hörde han ingenting, men sedan uppfattade han 
springande steg på väg bort från honom. Han hängde 
med huvudet.

Okej, det här kanske skulle fixa sig.
Han började gå hastigt i riktning mot Ekedalsgatan, 

dök in under körsbärsträdet och tog upp nyckelknippan. 
Sedan blev han stående och stirrade på knippan. Skit. 
Långsamt la han tillbaka nycklarna i kavajfickan. Han 
såg sig omkring och fick syn på grannen som stod och 
betraktade honom, vad hette han … Jonas. Aron Jæger 
hade precis tänkt säga någonting när han hörde en bil 
bromsa in på gatan utanför. Han tittade ner och såg för-
vånat hur två korta stålpilar med gula styrfjädrar stack 
ut ur hans bröstkorg.”

Utkommer: janUari
omslag: anders timrén
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 550 sidor
isBn: 978-91-8018-267-6

 isBn: 978-91-8019-469-3 

Foto: Matilda Berg Fischier



vår 2022, lind & co | 6

Kolonin 
felix åberg 
Farsotens härjningar har lämnat stora delar av landet 
öde. När Henrik och hans tonårige son tvingas bege 
sig ut på den långa vägen till Stockholm möter de 
ytterst få människor, men räds ändå för sina liv. Och 
allra mest när mörkret sänker sig, när man när som 
helst kan möta någon av de smittade.

På en obefolkad liten ö utanför Lidingö har Lisa 
funnit tryggheten, på säkert avstånd från land. Hon 
bjuder in fler att göra henne sällskap, men i skapan-
det av ett nytt samhälle blir hon snart varse att de 
största farorna inte är de som lurar i mörkret. 

Kolonin är en fascinerande bladvändarroman om 
människor som lyckas överleva i en värld där mänsk-
ligheten gått förlorad, i ruinerna av det Stockholm 
som en gång var, bland religiösa sekter och nybilda-
de diktaturer.

felix åberg (född 1986) är 
bosatt i Stockholm. Kolonin är 
hans debutroman och första 
delen i en serie. När han inte 
skriver arbetar han som analy-
tiker, umgås med sin familj och 
läser så mycket det bara går.

” Hon lyfte ut böcker, ett dussin åt gången, och så 
började hon trava maten längst in mot bokhyllans 

rygg. Hon ställde tillbaka böckerna och sedan upprepade 
hon proceduren tills påsarna var tomma. Det var perfekt. 
Ingen skulle komma sig för att leta där. Sedan hämtade 
hon ryggsäcken och plockade ut lite småsaker. En fick- 
lampa, en kniv, en tröja. Hon gömde även det. Man 
visste aldrig. Den devisen hade fått henne att skapa den 
typen av gömmor på ett tjugotal platser under det senaste 
året. Än så länge hade hon inte fått användning för nå-
gon av dem, och hon hoppades att det skulle förbli så. 

När hon var klar böjde hon sig ned, trädde armarna 
genom ryggsäckens remmar och reste sig upp. Hon tänkte 
att hon borde ha gömt fler saker. Eller rensat hårdare. 
Eller tränat mer. Men det spelade ingen roll. Solen var 
uppe, så ingen skulle jaga henne den här gången. Hon 
stängde altandörren, vände sig om och fann sig ansikte 
mot ansikte med en medelålders man. 

’Stå stilla’, sa han och hon insåg att han höll i ett 
gevär.”

Utkommer: janUari
omslag: carl-andré Beckston
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-305-5

 isBn: 978-91-7995-202-0

Foto: Eva Lindblad
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Döden i röd klänning    
lotta luxenburg 
31-åriga Vanessa Hurtig lämnar sitt gamla liv och 
renoverar en källarlokal på Karlavägen till att bli en 
fashionabel second hand-butik. Strax före premiär- 
minglet dyker det upp en mystisk trälåda utanför 
dörren, innehållande en vacker, ateljésydd siden- 
klänning. Dagen därpå råkar Vanessa få syn på en 
efterlysning på nätet, ett foto på en kvinna som 
försvunnit efter en utekväll – klädd i exakt samma 
klänning.

Samtidigt som Vanessa försöker få fart på sin 
nyöppnade butik, komma över ex-pojkvännens svek 
och hantera andra relationer i sitt liv dras hon allt 
längre in i mysteriet kring den röda klänningen. 
Och när den försvunna kvinnan hittas död blir 
sambanden allt tydligare – Vanessa befinner sig i 
stor fara.

Döden i röd klänning är första boken i Lotta Luxen-
burgs mysdeckarserie om Vanessa Hurtig. 

Utkommer: janUari
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 250 sidor
isBn: 978-91-8018-306-2

 isBn: 978-91-7995-128-3

lotta luxenburg bor i
Stockholm, men är född och
uppvuxen i Sundsvall. Hon
har på Lind & Co givit ut
den populära deckarserien
om poliserna Nick Johansson 
och Klara Pil, som sålt i mer än 
260 000 exemplar. 

” Lysröret i förrådet verkade inte fungera. Vanessa 
vred på knappen flera gånger utan resultat. När 

ögonen äntligen vant sig vid det skumma ljuset stapplade 
hon bakåt men ramlade över en omkullvält golvlampa. 

Hjälp, vad hade hänt? Det var ju fullkomligt kaos 
därinne. Om man inte visste bättre skulle man tro att en 
tornado dragit fram. 

Hon kom upp på fötterna igen. Med en kraftansträng-
ning lyckades hon putta undan en flyttkartong som stod 
i vägen. När lådan rubbades landade istället en blåblek 
hand över hennes fot. I ren chock spärrade hon upp ögo-
nen men blundade genast när hon upptäckte den orörliga 
mörkhåriga kvinnan som låg på golvet. 

Efter att ha kämpat tillbaka illamåendet kikade 
Vanessa fram igen. Först hoppades hon att det var en 
skyltdocka, formad nästan som en spegelbild av henne 
själv. Kvinnans hud såg alldeles vaxartad ut mot det röda 
klänningstyget som någon slarvigt slängt över hennes 
nakna kropp. 

Även om Vanessa ville så kunde hon inte vika undan 
med blicken.”

Foto: Eva Lindblad
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Utkommer: janUari
omslag: Henrik koitzscH
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-263-8

 isBn: 978-91-8018-967-5

Barkarbymordet 
nicklas rydberg 
Två skyddsvakter från bevakningspatrull 4 vid Liv-
gardet i Kungsängen är ute för att rondera de över-
givna byggnaderna efter flygbasen F 8 Barkarby när 
de gör en gruvlig upptäckt: i det gamla flygledar- 
tornet finner de en ihjälskjuten man.

Överstelöjtnant Agnes Brandt vid Riksmilitär- 
polisen, RMP, och hennes två seniora utredare, de 
båda militärpoliskaptenerna Peyman Rezazi och 
Mats Haskinen, får i uppdrag att utreda mordet. Ett 
mord som visar sig ha förgreningar djupt in i Sveriges 
militära hjärta.

Barkarbymordet är en klassisk polisroman, men i den 
här berättelsen är det militärpoliser som utreder 
brottet – välkommen till en ovanlig deckarvärld.

nicklas rydberg är född 
1962 och arbetar som advokat. 
Barkarbymordet är hans debut-
roman.

” Förmannen i bevakningspatrull 4 satte nyckeln 
i låset till dörren på den östra kortsidan av den 

byggnad där det gamla flygledartornet alltjämt fanns 
kvar. Han öppnade dörren och patrullen klev in. För-
mannen gick in i det rum som låg till vänster, den andre 
skyddsvakten tog till höger.

’Vad i helvete!’ hörde förmannen efter bara några 
sekunder och tog några snabba steg in till rummet där 
kollegan befann sig.

Han stannade tvärt. På golvet låg en mansperson i 
militäruniform. Mannen låg på vänster sida, hans liv- 
lösa ansikte var vänt mot skyddsvakterna. I pannan hade 
han ett tydligt kulhål och vid utgångshålet var baksidan 
av huvudet rejält söndertrasat. Det hade bildats en pöl av 
blod och annan sörja under honom och det fanns gott om 
blodstänk på väggen. Mannen på golvet var uppenbart 
död.”

Foto: Eva Lindblad
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Sveablot –
Dödsbringaren  
Jan-erik ullström  
När Sebastian år 1718 står redo att avsluta konungens 
liv, är det långt ifrån första gången han påverkat his- 
toriens gång. I eviga tider har han varit handgången 
man åt de som egentligen styr över riket – de som 
utser vilka av skuggornas och legendernas varelser 
som ska få beträda tronen. Karl XII kommer falla 
död ner, men sanningen om hans hädanfärd är ett 
större hot än den silverknapp som blir hans öde. 

Dödsbringaren är den första delen i fantasyserien 
Sveablot. Jan-Erik Ullström debuterade 2009 och har 
utkommit med romaner i flera olika genrer.

Utkommer: janUari
omslag: carl-andré Beckston
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 400 sidor
isBn: 978-91-8018-307-9

 isBn: 978-91-7995-115-3

Utkommer: mars
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 285 sidor
isBn: 978-91-8018-303-1

 isBn: 978-91-7995-367-6

Konungens sändebud 
tua burlin
 
Den unga Matilda har brutit sig in i fogdens borg 
för att hämta bevis på hans förräderi mot kung  
Gustav Vasa. Men Matilda fångas och fängslas. 
Riddare Trond, som i hemlighet är utsänd av kungen, 
fritar henne och tillsammans ger de sig av på en 
strapatsfylld ritt mot huvudstaden. Det är inte bara 
fogdens soldater de måste undkomma, utan också 
heta – men otillåtna – känslor som blossar upp allt 
häftigare mellan Trond och Matilda. 

Tua Burlins debutroman Konungens sändebud är 
första delen i en trilogi – het historisk romance när 
den är som bäst. 
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Att fejka en bestseller  
anneli fichtelius
Vanna Carlsson har en dröm: ett liv som författare. 
Ständiga refuseringar möter henne, ända tills hon 
träffar den excentriska förläggaren Julia och nya 
vägar öppnar sig. Kan Julia vara den Vanna behöver? 
Tillsammans gör de en annorlunda resa mot Van-
nas debutroman, som blir en enorm framgång. Men 
glamouren blandas med hot och utpressning och allt 
övergår i en mardröm. Ska den mörka hemligheten 
bakom Vannas bestseller avslöjas? 

anneli fichtelius (f. 1971) är strategisk kommunikatör på 
Rädda Barnen. Att fejka en bestseller är hennes tredje bok.

Kvarteret Ekorren
ann-charlotte 
persson
Monas man Kenneth dör hastigt och oväntat av 
brustet hjärta och Mona ärver ett helt affärskvarter – 
en gång i tiden blomstrande i en levande stadskärna, 
 nu livlöst och dystert. Men när Mona granskar 
fastigheterna i kvarteret Ekorren närmare så snubblar 
hon över en riktigt mörk hemlighet, och inser att hon 
under lång tid fullständigt har förts bakom ljuset. 

ann-charlotte persson har på Lind & Co tidigare gett 
ut romanerna Jul i Fågelkärr och Sommar i Fågelkärr samt 
tre barnböcker. 

Utkommer: mars
omslag: maria sUndBerg
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-301-7

 isBn: 978-91-8018-966-8

Utkommer: april
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-265-2

 isBn: 978-91-8018-969-9
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Utkommer: janUari
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 370 sidor
isBn: 978-91-8018-304-8

 isBn: 978-91-7995-364-5

Min bästa väns pojkvän
anna keiler
Efter skilsmässan har Caroline nästan gett upp 
hoppet om den stora kärleken – tills hon blir blixt-
förälskad i en besökare på farmoderns äldreboende. 
Eftersom mannen bär vigselring försöker hon lägga 
band på sina känslor, men han finns kvar i hennes 
tankar även lång tid efter mötet.  

När Carolines vän Jennie sedan presenterar sin 
nya pojkvän Adam får Caroline en chock. Det är ju 
han, mannen hon inte kan sluta tänka på! 

anna keiler (f. 1971) bor på Ingarö utanför Stockholm. 
Hon har tidigare skrivit bästsäljande Flickvänskontraktet 
och uppföljaren Bröllopsavtalet.

Utkommer: april 
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-266-9

 isBn: 978-91-8018-955-2

En brud för dagen
jenny jacobsson 
Hans och Ofelias bröllop närmar sig med storm-
steg, och hon borde vara den lyckligaste kvinnan på 
jorden. Men ständigt känner hon sig bortpriorite-
rad och till slut får hon nog. Hon lämnar huset och 
Hans, och med en spontanköpt husbil tar hon sig 
ur tillvarons hamsterhjul. Och när hon väl gör det 
öppnar inte bara vägarna upp sig, utan även hennes 
hjärta. 

En brud för dagen är en livsbejakande och under-
hållande feelgoodroman om valen vi gör när allt 
ställs på sin spets. Jenny Jacobsson kom senast ut 
med den rosade romanen Väninna sökes.
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Inga Svartdal, del 1–4  
Skuggor från det förflutna  
Rötter  
Vingklippt  
I ondskans tjänst

torill thorup 
Välkommen att följa dramatiken och intrigerna 
kring den unga Inga Svartdals liv i norska Vestfold. 
Serien består av sammanlagt tolv titlar, vilka alla 
utkommer på Lind & Co under 2022. 

När vi först får möta Inga är året 1906. En gam-
mal släktfejd tvingar den unga flickan in i ett äkten-
skap där hat, svek och mörka hemligheter härskar. 
Hon måste gifta sig med en nästan tre gånger så 
gammal man. Allt förvärras då hon dessutom blir 
förälskad i den unge bondsonen Martin.

I böckerna väntar syndigt begär, förnedring och 
sorg samtidigt som den vackra unga Inga får uppleva 
intensiv och förbjuden kärlek.

Utkommer: janUari (del 1, 2), mars (del 3, 4)
översättning: eva-marie gelotte (del 1, 2 
ocH 4), erik nisser (del 3)
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor/Bok
isBn: 
del 1: 978-91-8018-311-6

 978-91-8019-462-4
del 2: 978-91-8018-312-3

 978-91-8019-463-1
del 3: 978-91-8018-313-0

  978-91-8019-464-8  
del 4: 978-91-8018-314-7

 978-91-8019-465-5
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Tystat vittne
susie steiner 
Tidigt en morgon när kommissarie Manon Bradshaw 
är ute i en park gör hon en fruktansvärt makaber 
upptäckt: en man som hänger i en snara från ett träd. 
Mannen visar sig vara en litauisk gästarbetare och 
ju närmare Bradshaw och hennes kollegor kommer 
sanningen om vad som har hänt, desto tystare blir 
alla som någonsin haft kontakt med honom …

susie steiner jobbade länge som journalist innan hon 
debuterade med Saknad, förmodad död, den första boken i 
serien om kommissarie Manon Bradshaw. 

Tunn is 
matt goldman 
En tonårsflicka är försvunnen och en hittas död, och 
när privatdetektiv Nils Shapiro undersöker platsen 
där man hittat den döda blir han själv utsatt för ett 
mordförsök. Trots allvarliga skador ger han sig ut 
på en intensiv mördarjakt och ett alltmer desperat 
sökande efter den försvunna flickan. 
 
matt goldman jobbade länge som manusförfattare för tv 
och har bland annat skrivit mycket för Seinfeld och Ellen. 
Tunn is är den andra boken i serien om privatdetektiven 
Nils Shapiro. Den första, Kalla spår, kom på svenska 2020.

Utkommer: janUari 
översättning: mia gaHne
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-297-3

 978-91-8019-460-0

Utkommer: mars 
översättning: Fredrika spindler
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-298-0

 978-91-8019-461-7
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fack-
litteratur

De fattigas krig 
éric vuillard
Året är 1524. I södra Tyskland reser sig bönder 
och fattiga stadsbor. Upproret sprider sig snart till 
Schweiz och Frankrike. Den protestantiska re-
formationen hotar de mäktiga och privilegierade. 
Samtidigt börjar de fattiga, som fortfarande lever 
på hoppet om att nå himmelriket, fråga sig varför 
jämlikhet inte är möjlig redan på jorden. 

En silhuett framträder ur kaoset, den unge teo-
logen Thomas Müntzer, som slåss sida vid sida med 
upprorsmakarna. Han är komplex och kontrover-
siell, och tar varken ställning för Martin Luthers 
läror eller den romersk-katolska kyrkan. Müntzer 
talar direkt till de utblottade, och uppmanar dem 
att fråga varför Gud som uppenbarligen älskar de 
fattiga tycks stå på de rikas sida.

Utkommer: janUari
översättning: jan stolpe
eFterord: kristoFFer leandoer
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
omFång: 106 sidor
isBn: 978-91-8018-236-2

éric vuillard föddes i Lyon 
1968, och har tidigare skrivit 
tio prisbelönta böcker. Mest 
känt är hans Goncourtprisade 
verk Dagordningen, och i De 
fattigas krig tar han återigen 
med oss bakom kulisserna vid 
en historisk vändpunkt. 

” Fadern hade de hängt. Sonen hade fallit ner i 
tomrummet som en spannmålssäck. På natten 

hade man fått bära honom på axeln, sen hade han tigit, 
med munnen full av jord. Så hade allt fattat eld. Ekar-
na, ängarna, floderna, backarnas gulmåror, den magra 
jorden, kyrkan, allt. Han var elva år.

Redan vid femton års ålder hade han bildat en hem-
lig sammanslutning mot ärkebiskopen i Magdeburg och 
romerska kyrkan. Han läste Clemensbrevet, Polykar-
pos martyrium, Papias fragment. Tillsammans med 
några kamrater besjöng han Guds under, korsade Jordan 
i morgonrock, och som ett tecken på enhet ritade de med 
krita upp det kosmiska hjulet på marken och sträckte alla 
ut sig i det i tur och ordning med armarna rakt ut för att 
Himlen skulle komma ned på jorden.

Och sedan mindes han faderns döda kropp, hans jätte-
lika tunga likt ett enda intorkat ord. ’Jag levde i glädje, 
men med Gud förenas man bara genom fruktansvärda 
smärtor och förtvivlan.’ Det var vad han trodde.” 

Foto: Melania Avanzato



fack-
litteratur
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Massakern
En familj, ett fotografi och  
Förintelsen
wendy lower
Under den nazistiska ockupationen av Ukraina mör-
dades över en miljon judar. Wendy Lower snubblar 
över ett unikt fotografi som dokumenterar avrätt-
ningen av en mamma, hennes barn och männen som 
mördade dem. Under tio års efterforskningar tar 
hon reda på vem som tagit bilden, vilka bödlarna var 
och vad som egentligen hände i Ukraina. 
 
wendy lower är professor i historia och har tidigare ut-
kommit med den hyllade boken Hitlers furier, som över-
satts till tjugotre språk. 

Utkommer: janUari
översättning: inge rl larsson 
ocH kjell Waltman
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-238-6

Jag var Mengeles patolog 
En läkares ögonvittneskildring 
från Auschwitz
miklós nyiszli 
Läkaren Miklós Nyiszli anlände till Auschwitz i maj 
1944. Waffen-SS fick kännedom om hans medicinska 
kompetens och lät honom tjänstgöra som patolog åt 
lägrets ökände chefsläkare Josef Mengele. Nyiszli 
blev ögonvittne till det industriella massmordet och i 
krematorierna utförde han otaliga obduktioner. 

miklós nyiszli (1901–1956) blev arresterad efter nazis-
ternas invasion av Ungern. År 1946 utgav han sin skräck-
injagande skildring, en av de första där Auschwitz fasor 
beskrevs i detalj.   

Utkommer: janUari 
översättning: eva-teresia lUndBerg
eFterord: UlF zander
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-7903-515-0
       isBn: 978-91-7995-291-4  
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Folke Bernadotte och de 
vita bussarna 
”Vi åker till Sverige”
sune persson
År 1945 sänder regeringen ut en Rödakorsexpedition 
under ledning av Folke Bernadotte, känd för sina vita 
bussar. Under livsfarliga omständigheter lyckas några 
hundratal svenska män och kvinnor rädda tiotusentals 
koncentrationslägerfångar från det sammanstörtande 
Tredje riket till friheten i Sverige. Här skildras bland 
annat Bernadottes egen dramatiska resa till Ravens-
brück och hans hemliga förhandlingar med förintelse-
arkitekten Heinrich Himmler. 

sune persson (1938–2014) var docent vid statsvetenskap- 
liga institutionen i Göteborg.  

Utkommer: janUari
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
omFång: ca 480 sidor
isBn: 978-91-8018-235-5

Röda vägen från 
Stalingrad
En sovjetisk infanterists frontminnen
mansur abdulin
Mansur Abdulin stred vid fronten mot tyskarna vid 
bland annat Stalingrad och Kursk. Hans skildring av 
de skoningslösa striderna ger inblick i hur det var att 
möta en skicklig, dödlig och alltmer desperat fiende. 
Här får vi ta del av grymheterna och den fysiska och 
psykiska påfrestning som en sovjetisk fotsoldat fick 
uppleva under ”det stora fosterländska kriget”.

mansur abdulin (1923–2007) var gruvarbetare innan han 
frivilligt anslöt sig till Röda armén 1942. Efter kriget åter-
gick han till gruvarbetet. 

Utkommer: FeBrUari
redaktör ocH Förord: artem draBkin
översättning: jan WiBom 
omslag: lind & co
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-8018-237-9
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Svenskarna på Titanic 
Fartyget, människorna och myterna

claes-göran  
wetterholm
Titanic är idag världens mest kända fartyg. Här får vi 
får följa berättelsen om det mytomspunna fartyget 
och ta del av svenskarnas öden, bland andra Erik 
Lind, en av de fyra från Sverige i första klass. Vi får 
också möta Severin Svensson som dödsföraktande 
hoppade i en livbåt på väg att firas ned.

Boken är rikt illustrerad med många unika fotogra-
fier och innehåller biografier över de 123 svenskarna 
ombord.

claes-göran wetterholm är etnolog och författare, le-
dande expert på RMS Titanic som sjönk i Atlanten på sin 
jungfruresa för 110 år sedan, 1912.

Utkommer: april
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag 
Format: 155 x 226 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-239-3

Förfalskad konst  
Sveriges enda konstpolis berättar 

peter lloyd
Falska målningar av folkkära svenska konstnärer 
som Albin Amelin och Madeleine Pyk och interna-
tionella stjärnor som Pablo Picasso och Jean-Michel 
Basquiat dyker ständigt upp till försäljning. Plagiat- 
konstmarknaden omsätter mångmiljonbelopp 
årligen. Men hur avslöjas bedragarna och hur går 
polisens utredningar till? Hur kan man lära sig att 
identifiera ett förfalskat verk och vad ska man se upp 
med vid konstköp? Boken är rikt illustrerad med 
äkta falsk konst.

peter lloyd är Sveriges enda polis som utreder konst- 
bedrägerier på heltid. 

Utkommer: mars
omslag: niklas lindBlad 
Förord: ernst Billgren
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-7903-518-1
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Bakom murarna 
Skruvade historier från mina  
23 år i fängelse 
janne raninen
Janne Raninen har samlat sina minnen från åren 
bakom galler i Sverige och Finland. Med självironi 
och glimten i ögat skildrar han hur internerna för att 
fördriva tiden och tristessen utsätter varandra för bru-
tala pranks, hur han och hans medfångar lyckas göra 
hembränd sprit i fängelset och mot alla odds smuggla 
in telefoner och datorer trots vakternas ständiga över-
vakning. Bakom murarna ger en osminkad bild av ett 
liv de flesta inte ens kan föreställa sig.

janne raninen debuterade med De kallar mig Solvalla- 
mördaren (2018).

Utkommer: FeBrUari
översättning: mattias HUss
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-8018-234-8

 isBn: 978-91-8019-450-1

Pappas flicka på 
hästgården  
sophie jahn
marie-anne knutas 
Den ökända hästgården på Ekerö utanför Stock-
holm var hennes hem. Den dömde mannen – hen-
nes pappa. Övergreppen doldes för Sophie och de 
andra barnen. Men ändå fanns hans ondska överallt. 
Familjen var pappans gisslan, och varje dag var en 
rasande dans med döden. Hela livet var en lögn.

Pappas flicka på hästgården är Sophie Jahns egen 
berättelse om uppväxten i skuggan av sin fars våld 
och om kampen för gården, familjen, djuren – och 
för sin egen överlevnad.

sophie jahn är artist och entreprenör. Pappas flicka på häst-
gården är hennes debutbok.

Utkommer: oktoBer 2021
omslag: cecilia d. engström
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 154 sidor
isBn: 978-91-8018-287-4
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Akvarell – Stadens ljus 
johan ramberg
Vi hyllar ofta naturens skönhet, men ett landskap 
kan lika väl vara huskroppar, vägar, viadukter och ett 
myller av människor. I Akvarell – Stadens ljus berät-
tar Ramberg hur du kan överföra den urbana miljöns 
överväldigande virrvarr till akvarellens skenbara 
enkelhet. Du får tips på hur du kan se motivet med 
fräscha ögon och hitta nya sätt att förenkla så att det 
kan fångas i dina penseldrag.

johan ramberg är verksam som konstnär och kursledare i 
akvarell. Han har studerat hos några av landets skickligaste 
akvarellister och själv undervisat hundratals elever i akva-
relltekniken. Han har tidigare på Lind & Co utkommit 
med Akvarell – Vattendansen och det intuitiva måleriet. 

Utkommer: janUari
omslag: annika skoog
Band: inBUnden
Format: 210 x 210 mm
omFång: 132 sidor
isBn: 978-91-8018-299-7

Min pojkväns dubbelliv
cleo james  
Mark lämnar sin fru för att börja ett nytt liv med 
Cleo, men hon inser snart att det nog varit bättre om 
de inte träffats alls. Deras historia bygger på verkliga 
händelser och ger en ny infallsvinkel på tabubelagda 
ämnen – psykisk ohälsa, tvångssyndrom, svartsjuka, 
känslomässig misshandel, att dricka för mycket, att 
äta för lite, oönskade graviditeter och mer därtill. 

cleo james (pseud.) är född i Storbritannien, där hon och 
Mark fortfarande lever tillsammans. Deras kärlekshistoria 
är okonventionell, rolig, sorglig och beroendeframkallande.

Utkommer: april
översättning: lena kamHed
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-302-4 

 isBn: 978-91-7995-343-0
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Blommor  
Måla i akvarell 
rachel  
pedder -smith 
Lär dig skapa vackra botaniska 
bilder med den här kreativa och 
inspirerande akvarellboken. 

15 motiv av konstnären Rachel 
Pedder-Smith har återgetts med 
konturer på akvarellpapper och är 
redo att färgläggas. Sidorna kan 
enkelt tas loss så att du kan visa 
upp dina alster. Steg-för-steg- 
instruktioner, förslag på färg- 
paletter, tips på hur du bygger 
upp lager av färg och andra 
tekniker gör boken till en perfekt 
introduktion till akvarellmålning.

Utkommer: FeBrUari
övers.: monika andersson
omslag: QUarto
Band: danskt Band
Format: 210 x 297 mm
omFång: 56 sidor 
inklUsive 32 sidor 
akvarellpapper
isBn: 978-91-8018-133-4

Broderidrömmar 
20 moderna projekt att brodera

Cristin morgan 

I den här vackra guiden presente-
ras grunderna i klassiskt broderi 
genom tjugo snygga, lekfulla och 
moderna handarbetsprojekt. 

Här finns mönster att brodera 
på kläder, väskor och kuddar, eller 
att använda till smycken, tavlor 
eller annan heminredning. Såväl 
nybörjare som rutinerade brode-
rare kommer finna inspiration i 
Cristin Morgans färgglada och 
charmiga motiv. Varje projekt 
presenteras detaljerat med bilder 
och steg-för-steg-instruktioner. 
Fem mönsterark med motiv som 
kan strykas direkt på tyget med-
följer.

Ruta för ruta
Virka och skapa i lappteknik

leonie morgan 

Med inspiration hämtad från 
lapptäckstekniken kommer nu 
en ny kollektion virkade rutor 
designade av Leonie Morgan. 
Här finns 50 mönster som pas-
sar både nybörjare och mer vana 
handarbetare. Rutorna kan utgöra 
basen i filtar, kuddar, väskor och 
mycket mer – skapa dina egna 
kreationer eller utgå från någon 
av bokens fem kompletta projekt-
beskrivningar. Ladda upp med 
restgarner och virknålar och låt 
dig inspireras av färg, form och 
mönster. 

Utkommer: mars
övers.: catHarina andersson
omslag: eva andreasson
Band: inBUnden
Format: 180 x 230 mm
omFång: 128 sidor
isBn: 978-91-8018-232-4

Utkommer: mars
övers.: catHarina andersson
omslag: QUarto
Band: inBUnden
Format: 222 x 222 mm
omFång: 128 sidor
isBn: 978-91-8018-225-6
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Lätta korsord
Svåra korsord 

För alla ivriga korsordslösare finns här en om-
gång roliga kryss! Är du en erfaren korsordsfantast 
som längtar efter en utmaning tar du dig an Svåra 
korsord. Är du istället en nyfrälst kryssälskare finns 
boken Lätta korsord, med lagom utmaningar för den 
som inte löst korsord så länge. Alla kryss är gjorda av 
erfarna korsordsmakare. 

Ett grönt hem
Så lyckas du med krukväxter  
anders rØyneberg 
Drömmer du om ett grönt hem? Agronomen Anders 
Røyneberg har över 100 gröna växter i sin lägenhet 
och här delar han med sig av sina bästa råd. Ta reda på 
vilka plantor som passar dig, vad de behöver i form av 
jord, näring, vatten och ljus, och hur du tar stick- 
lingar. Du får också veta vilka plantor som trivs var – 
vilka kan du ha i badrummet, vilka tål ett öppet föns-
ter, vilka rensar luften på kontoret? Dessutom finns 
här massor av tips på hur du kan inreda med växter. 

anders rØyneberg är agronom, terapeut och passionerad 
växtälskare. Sedan 2017 driver han instagramkontot  
@arcticgardener som har drygt 82 000 följare.  

Utkommer: mars
översättning: erik nisser
omslag: eva andreasson 
Band: inBUnden 
Format: 170 x 240 mm
omFång: 152 sidor
isBn: 978-91-8018-221-8

Utkommer: april
omslag: niklas lindBlad 
Band: HäFtad 
Format: 210 x 297 mm
omFång: 32 sidor/Bok
isBn, lätta korsord: 978-91-8018-300-0
isBn, svåra korsord: 978-91-8018-310-9
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Utkommer: janUari 
översättning: eva andreasson
omslag: imagine tHat
Band: Board Book
Format: 178 x 178 mm
omFång: 8 sidor/Bok
isBn, Bondgård: 978-91-8018-227-0
isBn, grävare: 978-91-8018-228-7

Utkommer: FeBrUari
översättning: lind & co
omslag: dorling kindersley
Band: Board Book 
Format: 138 x 138 mm
omFång: 12 sidor/Bok
isBn, gUlliga djUr: 978-91-8018-277-5
isBn, valpar ocH kattUngar: 978-91-8018-278-2

Utkommer: janUari
översättning: lind & co
omslag: scHolastic 
Band: HäFtad 
Format: 237 x 304 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-276-8

Utkommer: mars
överättning: sara jonasson
omslag: imagine tHat
Band: Board Book
Format: 170 x 210 mm
omFång: 10 sidor/Bok
isBn, dinosaUrier: 978-91-8018-249-2
isBn, stora katter: 978-91-8018-250-8

Jag leker bondgård
Jag leker grävare 
bobbie brooks 
Utforska livet och arbetet på en bondgård och en byggarbetsplats 
i dessa roliga och interaktiva böcker! Följ med när bonden skördar 
grödor och när byggarbetarna river hus och bygger nytt. De roli-
ga flikarna får djuren och fordonen att röra på sig. 

Peka & känn
Gulliga djur | Valpar och kattungar
dawn sirett
Peka och känn är en serie för de allra yngsta läsarna. Det lilla for-
matet är perfekt för små händer och de vadderade pärmarna är ro-
liga att klämma på och tål att bitas i. Böckerna är fulla av färgglada 
bilder och delar i olika material som är spännande att känna på. 

Min första faktabok
Dinosaurier | Stora katter 
georgie taylor 
Kul faktaböcker för de minsta! Lär dig spännande saker om di-
nosaurier och våra största kattdjur. Vad åt en triceratops? Vilket 
är det största kattdjuret? Svara på frågorna genom att snurra på 
hjulen i boken.  

Jag älskar sjöjungfrur 
emily stead 
Välkommen in i en sprakande och magisk undervattensvärld! 
Denna bok är fullproppad med roligt och omväxlande pyssel: 
labyrinter, ordpussel, teckningar att färglägga och mycket mer. 
Dessutom innehåller den över 300 klistermärken föreställande 
sjöjungfrur, delfiner, snäckor, narvalar och en massa annat att 
klistra in på fina uppslag för att skapa egna förtrollande scener.
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Utkommer: FeBrUari 
omslag: HacHette   
Band: inBUnden
Format: 210 x 265 mm , omFång: 32 sidor
isBn, Hästar: 978-91-8018-230-0
isBn, kaniner: 978-91-8018-231-7

Utkommer: janUari
omslag: niklas lindBlad  
Band: HäFtad
Format: 210 x 297 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-247-8

Utkommer: janUari
översättning: maria skymne
omslag: imagine tHat   
Band: inBUnden
Format: 235 x 235 mm
omFång: 82 sidor
isBn: 978-91-8018-229-4

Utkommer: mars
översättning: sara jonasson
omslag: UsBorne  
Band: inBUnden
Format: 272 x 370 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-317-8

Mina husdjur 
Hästar | Kaniner 
gemma barder 
Bli expert på dina favoritdjur! Dessa böcker är fulla med spännan-
de fakta och fina bilder på hästar och kaniner. Lär dig om olika 
raser, om djurens historia och mycket mer. 

Jag börjar med klockan
Pyssel med timmar, minuter och sekunder
sten johnson  
Jag börjar med klockan är en rolig och pedagogisk aktivitetsbok 
som vänder sig till barn från sex år. Här får barnet lära sig hur 
klockan fungerar genom uppgifter i olika svårighetsgrad. 

Korta godnattsagor för söta drömmar 
susie linn, m.fl.  
Sex charmiga godnattsagor som är lagom långa att läsas vid lägg-
dags. Berättelserna är fint illustrerade med gulliga djur i huvud-
rollerna. Alla kan hitta sin nya favorit! 

Allt om känslor 
felicity brooks & frankie allen    
Hur känns det i kroppen när man är glad, ledsen eller arg? Allt 
om känslor är en lekfull och pedagogisk introduktion till känslor-
nas värld. Här beskrivs olika situationer, vilka känslor som kan 
uppstå och hur de kan hanteras.   
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Utkommer: janUari
översättning: kent larsson
omslag: cHarlotte BUll
Band: inBUnden 
Format: 229 x 280 mm
omFång: 176 sidor
isBn: 978-91-8018-258-4

Utkommer: mars
översättning: sara jonasson 
omslag: QUarto
Band: inBUnden
Format: 235 x 290 mm
omFång: 80 sidor
isBn: 978-91-8018-257-7

Utkommer: mars
översättning: sHU-cHin Hysing
omslag: UsBorne
Band: inBUnden
Format: 190 x 240 mm
omFång: 64 sidor
isBn: 978-91-8018-251-5

Konstiga djur 
Allt du vill veta och lite till 
philip bunting 
 
Visste du att cikador kan leva under jorden i 17 år? Eller att  
koalor sover 18 timmar per dygn? Det och mycker mer får du 
läsa om i denna roliga och annorlunda faktabok om ovanliga och 
vanliga djur. Med fina illustrationer presenteras oväntade och kul 
fakta om flera av jordens fantastiska varelser. 
 

Vår fantastiska jord 
Atlas över otroliga platser
anita ganeri 
 
Följ med på en svindlande resa runt jorden och utforska fantastis-
ka, märkliga, spännande och häpnadsväckande ställen som du inte 
visste fanns. Här skildras över 100 otroliga platser med hjälp av 
spektakulära fotografier och illustrationer. En perfekt bok för alla 
nyfikna äventyrare!

Barnens första bok om schack 
Roliga övningar för nybörjare
lucy bowman 
 
Denna roliga, innehållsrika och lekfullt illustrerade introduktion 
till schack är fullspäckad med kluriga övningar, matnyttig fakta 
och smarta tips som lär dig att bli en skicklig schackspelare. Boken 
förklarar grunderna i spelet och går igenom alla pjäser och hur de 
flyttas. Här ges också tips på olika öppningar och smarta drag, hur 
du kan tänka för att ligga steget före din motspelare och exempel 
på vanliga nybörjarmisstag. På varje sida finns frågor att fundera 
över, som hjälper dig att förstå spelet och varför vissa drag är bätt-
re än andra.  
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Utkommer: FeBrUari
översättning: joHn-Henri HolmBerg
omslag: dan prescott 
Band: inBUnden
Format: 210 x 265 mm
omFång: 64 sidor/Bok
isBn, roBotar: 978-91-8018-255-3
isBn, datorer: 978-91-8018-256-0

Utkommer: janUari (andra världskriget), mars (titanic)
översättning: joHn-Henri HolmBerg (andra världskriget) 
maria skymne (titanic) 
omslag: niklas lindBlad  
Band: inBUnden
Format: 216 x 280 mm
omFång: 72 sidor/Bok
isBn, andra världskriget: 978-91-8018-217-1
isBn, titanic: 978-91-8018-218-8

Upptäck AI
Intelligenta robotar 
Smarta datorer

sonya newland 
Följ med på en resa genom den artificiella intelligen-
sens historia, nutid och framtid. Upptäck all otrolig 
AI-teknik som finns runtomkring oss och lär dig hur 
AI-forskare har modellerat maskinernas intelligens 
efter mänskliga förmågor och processer. Föreställ 
dig en robot som kan se, höra, tala, röra sig – till och 
med känna – på samma sätt som människor. Eller en 
dator som utifrån erfarenhet kan lära sig nya saker. 
Det är så AI jobbar! Läs om hur AI-forskare skapar 
användbara robotar och smarta datorer. 

Barnens uppslagsverk 
Andra världskriget 
Titanic 

simon adams  
Barnens uppslagsverk är en serie faktaböcker som 
riktar sig till barn från nio år, rikt illustrerade med 
bilder som gör historien levande för unga läsare.
Lär dig allt om ett av världens mest fasansfulla krig 
och ett av världens mest kända fartyg. Genom ett 
unikt bildmaterial, överskådliga kapitel, engagerande 
fakta och vittnesmål berättas här historien om andra 
världskriget samt den tragiska historien om Titanic 
– den ”osänkbara” atlantångaren som krockade med 
ett isberg och sjönk till havets botten 1912.
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Utkommer: mars 
översättning: joHn Hagström
omslag: gyllene snittet
Band: inBUnden
Format: 189 x 246 mm
omFång: 112 sidor
isBn: 978-91-8018-220-1

Utkommer: FeBrUari 
översättning: sHU-cHin Hysing 
omslag: sopHia mtt  
Band: inBUnden
Format: 252 x 301 mm
omFång: 192 sidor
isBn: 978-91-8018-222-5

Utkommer: april 
översättning: emeli andré
omslag: steve Wells  
Format: 150 x 200 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-224-9

Fotboll 
Lär dig spela som ett proffs
rob colson  
Vill du ha bollkontroll som Kylian Mbappé, dribbla som Lionel 
Messi och göra lika otroliga räddningar som Alisson Becker? Det 
här är den perfekta fotbollshandboken som lär ut teknik, taktik, 
tips och trix, presenterar fotbollens världsstjärnor och hjälper dig 
att vässa dina egna färdigheter på plan.

Superdinosaurier
chris barker   
Följ med på en häpnadsväckande resa bakåt i tiden och möt någ-
ra av de största, snabbaste och märkligaste djur som funnits på 
jorden. Fantastiska, detaljerade illustrationer ger liv åt magnifika 
djur som varit utdöda i miljoner år. Med fakta, statistik och otro-
liga bilder presenteras över 60 förhistoriska superstjärnor.

Fyren vid världens ände
nicki thornton    
Den föräldralöse Seth har fått jobb i ett hotellkök ute på en enslig ö i havet. I 
hemlighet tränar han på att utföra trollformler ur den mystiska handboken 
som kommit på posten. Men ingenting går som han tänkt sig. När den ex-
centriska hotellägarinnan dör under mystiska omständigheter blir alla på ön 
misstänkta. Seth och hans talande katt Belladonna hamnar mitt i en mycket 
märklig mordutredning. Vad är det egentligen som har hänt? Varför har 
kommissarie Mässing kommit till ön? Kan det vara mörka krafter i farten? 



pocket 
&

ljud
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kodnamn aurora 
david bergman
omslag: niklas lindBlad
omFång: 383 sidor
isBn: 978-91-8018-274-4

gammal kärlek rostar 
alltid 
kristin brorsson 
omslag: emma graves 
omFång: 256 sidor
isBn: 978-91-8018-290-4

kalla spår
matt goldman
översättning: mia gaHne
omslag: emma graves
omFång: 311 sidor
isBn: 978-91-8018-289-8

rönnbär och romantik
eva swedenmark
annica wennström
omslag: emma graves  
omFång: 300 sidor
isBn: 978-91-8018-275-1

finland 1944 – mellan hitler 
och stalin
henrik meinander
omslag: niklas lindBlad
omFång: ca 398 sidor
isBn: 978-91-8018-288-1

POCKET JANUARI POCKET FEBRUARI

löparen
anders gustafson
johan kant
omslag: nils olsson
omFång: 384 sidor
isBn: 978-91-8018-273-7
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de oskiljaktiga 
simone de beauvoir
översättning:
kristoFFer leandoer
omslag: lind & co 
omFång: 183 sidor
isBn: 978-91-8018-292-8

vår vid sommen
camilla dahlson
omslag: emma graves 
omFång: 296 sidor
isBn: 978-91-8018-295-9

inte vilken håla som helst
barbara kjellström 
omslag: emma graves 
omFång: ca 400 sidor
isBn: 978-91-8018-293-5

min syster, seriemördaren
oyinkan braithwaite
översättning: 
Fredrika spindler 
omslag: emma graves
omFång: 224 sidor
isBn: 978-91-8018-294-2

mannen som försvann 
tony fischier
omslag: anders timrén
omFång: 503 sidor
isBn: 978-91-8018-291-1

blicken inifrån mörkret 
lotta lundh 
omslag: emma graves 
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-296-6

POCKET MARS POCKET APRIL
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En mörk plats 
maria fallström   
På Skogskyrkogården i Stockholm görs en synner-
ligen obehaglig upptäckt när en stympad man hittas 
vid ett av kapellen. Trots att det från början verkar 
vara ett enkelt fall kopplas Torbjörn Frisk och hans 
kollegor från Riksmord in. Men ju längre tillbaka i 
historien de söker sig och ju längre ner under jord de 
kommer, desto tydligare framgår det att hela Stock-
holm kan stå inför ett hot av katastrofala mått.

maria fallström skrev sitt 
första manus året innan hon 
skulle fylla femtio. Sedan 
tonåren hade drömmen om att 
ge ut en bok funnit med på en 
bucketlist. År 2019 kunde hon 
bocka av det när ljudboken 
Fallet Miranda, del 1 i serien 
om polisinspektören Torbjörn 
Frisk, släpptes. Idag arbetar 
hon på ett tidningsförlag med 
tryck- och distribution, men 
drömmer om att kunna gå ner 
i tid för att kunna ägna mer 
tid åt skrivandet.

” När dörren skjuts igen kastar sig både Tor-
björn och Micke fram, men orkar inte hålla 

emot när den trycks till och reglas från andra sidan.
De är inlåsta, långt under jorden i en mörk mili-

täranläggning. Nu känner även Torbjörn att varje 
andetag ger honom huvudvärk. Klaustrofobin kryper 
in under hans skinn och han börjar slå, sparka, klösa 
och dra i ståldörren utan att den rubbar sig en milli-
meter.

De är instängda.
Han famlar efter mobiltelefonen, bara för att inse 

att han förstås saknar täckning här nere. De har 
ingen möjlighet att berätta för någon var de är.” 

Utkommer: janUari 
omslag: emma graves
Uppläsare: Fredde granBerg 
isBn: 978-91-8018-858-6

LJUDBÖCKER

Foto: Johan Fallström
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ett, två ... död!
anna sellberg
Utkommer: april
Uppläsare: anna maria käll 
omslag: emma graves 
isBn: 978-91-8019-446-4

där blodspåren möts
annie palm
Utkommer: mars
Uppläsare: Fredde granBerg  
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-915-6

vidundret vid dundret
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: janUari
Uppläsare: ellen jelinek  
omslag: lind & co 
isBn: 978-91-7995-328-7

de mörka morden
torbjörn sundström
Utkommer: FeBrUari
Uppläsare: gUnilla leining  
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-989-7

släckta liv
karin färnlöf clarin
Utkommer: FeBrUari 
Uppläsare: maria lyckoW 
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-922-4

den tunna röda linjen
lotta lundh
Utkommer: FeBrUari
Uppläsare: Fredde granBerg 
omslag: lind & co
isBn: 978-91-7995-106-1
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fallet nathalie
maria richardsson 
Utkommer: mars
Uppläsare: gUnilla leining
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-999-6

kvinnan som gick över elden
andreas karlsson
Utkommer: FeBrUari
Uppläsare: Fredde granBerg 
omslag: lind & co 
isBn: 978-91-8019-444-0

ända in i mammahjärtat 
hanna landahl
Utkommer: mars 
Uppläsare: soFia Berntson 
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-943-9

dölja sina lögner
henrik wingfors
Utkommer: mars 
Uppläsare: soFia Berntson    
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-401-3

dödligt högmod
margaretha levin blekastad
Utkommer: april
Uppläsare: reine BrynolFsson  
omslag: emma graves  
isBn: 978-91-8018-920-0

bokklubbsmordet
lena lundgren
lisbet wikner
Utkommer: april 
Uppläsare: anna maria käll 
omslag: emma graves 
isBn: 978-91-8018-919-4





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


