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Varför ska vi läsa klassiker?
Den som öppnar dörren till världslitteraturen öppnar 
också dörren till erfarenheter långt bortom de egna. 
Kanske är det konstens främsta uppgift, att ge oss 
nya perspektiv, och vilken konstform gör det mer 
effektivt än litteraturen? Men den som vill ta del av 
nya intryck måste vara beredd på att förflyttas, litte
ratur har en unik förmåga att förmedla inblickar och 
insikter från andra människors liv. Därför ska vi läsa 
brett och därför ska vi läsa klassiker.

Vad är då en klassiker? En vanlig definition är 
att det är texter som ständigt förmår nå nya läsare, 
böcker av bestående värde. Det finns förstås klas
siker som idag är svårtillgängliga men som ändå 
skrivit litteraturhistoria och därmed har sin givna 
plats i ett bildningsbibliotek. Det finns också idé
historiska klassiker, texter som haft stor betydelse 
för det vetenskapliga tänkandet men som idag har 
ett värde i första hand som källtexter. Man skulle 
alltså kunna skilja på levande klassiker, klassiker som 
ingår i en kanon, och idéhistoriska texter. Men för 
en förläggare kanske en mer pragmatisk definition 
skulle kunna vara ”en äldre text som fortfarande 
berör och känns aktuell, som genom sin stil och sitt 
språk förmår höja sig över mängden och som har 
något allmän giltigt att säga om hur det är att vara 

människa”. Det senare har varit utgångspunkten för 
urvalet till den nya klassikersatsningen Palmserien – 
Lind & Co:s kvinnliga klassiker.

I den svenska klassikerutgivningen har kvinnorna 
hittills lyst med sin frånvaro. Av Forumbibliotekets 
(1944–1999) nästan 400 utgåvor (inklusive nytryck) 
finns bara en handfull kvinnor. Serien Levande 
litteratur, som fortfarande pågår, utgiven av Natur 
och Kultur, 1925–1927 och därefter nylanserad 1957, 
innehåller enligt Libriskatalogen 202 titlar men 
jag räknar bara till sex kvinnliga författare. Under 
efterkrigstiden var bokförlaget Tiden ett ledande 
klassiker förlag, men bland nästan 300 utgåvor hittar 
jag endast tolv kvinnor. Från antiken, medeltiden 
och renässansen känner vi till få kvinnliga för
fattare. Av de kvinnor som finns med i klassiker
biblioteken dyker ständigt samma namn upp: Jane 
Austen, Cora Sandel, George Sand, Selma Lagerlöf, 
drottning Kristina och Virginia Woolf. I en tid när 
offentligheten och högre utbildning var stängd för 
kvinnor var också de kvinnliga författarna få. Den 
som däremot vänder blicken mot 1900talet har 
många fantastiska författarskap att upptäcka.

Kvinnliga klassikerserier har funnits tidigare 
på svenska. Författarförlaget hade en, 1983–1984, 
som lades ner efter bara fem utgåvor. Bokförlaget 
Trevi hann ge ut totalt tolv titlar i sin serie Fontän
klassiker, 1981–1986. För några år sedan gick ett 
antal förlag samman och gav under gemensam form
givning ut nio titlar i serien Kvinnliga Nobelpris
tagare i litteratur. Idén är alltså varken ny eller 
originell, men förhoppningsvis kommer uthållig
heten att vara större. Palmserien kommer att foku
sera på författarskap från 1900talet och de första 
titlarna är Landet som icke är av Christa Wolf och 
Innan bilden bleknat av Nathalie Sarraute.

Vad är då en kvinnlig klassiker och finns det 
någon skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att 
skriva? Ett citat av Nathalie Sarraute får fungera 
som ett motto för serien, som oavsett vad man 
tycker lyfter fram några fantastiska författarskap.

”Det går inte att hitta ett sätt att skriva på som det 
vore möjligt att stämpla som feminint eller masku
lint; det är rätt och slätt skrivande […] Det finns 
ämnen inom skrivande som är väldigt feminina, som 
är upplevda, och det finns kvinnor som skriver om 
feminina ämnen som moderskap; det är något helt 
annat.”

Foto: Sara McKay

Kristoffer Lind
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Landet som icke är 
christa wolf 
Landet som icke är skildrar ett fiktivt möte mellan 
Heinrich von Kleist, som senare skrev några av den 
tyska litteraturens viktigaste verk, och Karoline von 
Günderrode, som just givit ut sin första diktsamling. 
De unga författarna samtalar om dikten som både 
en självförverkligande och självförgörande kraft. 
Några år senare har de båda tagit sina liv. 

Christa Wolf (1929–2011) var en av de främsta 
tyska efterkrigsförfattarna. 

Utkommer: maj
översättning: margaretha holmqvist
omslag: kerstin hanson
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 150 sidor
isBn: 978-91-8018-446-5

Utkommer: maj
översättning: carl-gUstaF BjUrström 
omslag: kerstin hanson 
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-8018-445-8

Innan bilden bleknat
nathalie sarraute 
Nathalie Sarraute (1900–1999) var en av de vik tigaste 
förnyarna av 1900talets litteratur. I Innan bilden 
bleknat (1983) skildrar hon sin barndom, då hon 
bodde i Paris och Ryssland. Fragment och ögonblick 
skildras på en prosa som är rolig, sorglig och poetisk. 
Utan att ge avkall på sin lyriska stil fångar Sarraute 
atmosfären i början av 1900talet vilket gör boken 
till en läsupplevelse både för roman älskaren och för 
den som uppskattar me moarer.
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Dejta aldrig på en 
onsdag
dag öhrlund
cornelia södergren
Christopher är hemligt kär i vännen Michaela, men 
har inte märkt något intresse från hennes sida. 

När Michaela berättar att hon ska börja nätdejta 
ger sig även Christopher in i dejtingdjungeln.

En karusell av oförglömliga, ofta dråpliga och 
smått galna dejtingäventyr drar igång. De två 
vännerna skriver till varandra och berättar, men 
inte allt, för vem vågar vara helt ärlig om sina miss
lyckanden och tillkortakommanden?

Medan Christopher undrar om Michaela någon
sin ska börja se honom som något annat än en vän 
funderar Michaela på att ge upp och kanske gå i 
kloster istället. Men kärleken finns någonstans där
ute, det gäller bara att ha tålamod …

dag öhrlund är tidigare 
mest känd för succéböckerna 
om psykopaten Christopher 
Silfverbielke och har innan 
han blev författare arbetat 
som journalist och fotograf. 
cornelia södergren är för
fattare, föreläsare, livscoach, 
kursledare och relationstera
peut med över tjugo års erfa

renhet. Som författare har Cornelia skrivit romaner, 
självhjälpsböcker, faktaböcker, novellsamlingar, dikt
samlingar och en barnbok.

” Christopher ägnade några timmar åt att sätta upp 
profiler på Tinder och Match.com. Om de inte gav 

något fick han väl ge sig in på några till. Sedan svarade 
han Michaela:

’Förlåt, vännen! Det jag skrev i går var inte sant. Jag 
hade inte reggat mig på någon kontaktsajt tidigare och 
vet i ärlighetens namn inte varför jag skrev så … ville 
väl kanske bara se någon form av reaktion från dig. Men 
i kväll har jag gjort det. Reggat mig på både Tinder och 
Match.com så får vi se om någon hör av sig. Du undrar 
vad du ska skriva i din profil och herregud, älskade vän, 
du har ju för fan ALLT! Det räcker väl med att du läg-
ger upp en bild? :o)’”

Utkommer: maj 
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-411-3

 isBn: 978-91-8019-583-6

Foto: Knut Koivisto
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Vena Amoris 
björn hellberg
Ännu ett fall för deckarfavoriten Sten Wall!

En kvinnomördare slår till strax före högsäsongen i 
den idylliska Staden vid Sveriges största badbalja.

Kommissarie Sten Wall och hans medarbetare 
utsätts för hård press under några hektiska sommar
dagar. Den iskalle gärningsmannen lämnar efter sig 
ett avsiktligt spår som i hög grad förbryllar polisen: 
en makaber hänvisning till kärleken.

Vad avses med det kryptiska budskapet? Är 
led tråden utplacerad enbart för att vilseleda eller 
handlar det om ett verkligt motiv?

Mångsysslaren björn 
hellberg (hedersmed borgare 
i hemstaden Laholm) kan 
blicka tillbaka på en lång och 
framgångsrik karriär som 
journalist och författare. To
talt har han skrivit mer än 60 
fack och skönlitterära böcker. 
Drygt hälften av titlarna är 
deckare – de flesta med Sten 
Wall i huvudrollen.

” När hon oväntat vände sig om hann han inte ta 
skydd, men det var ingen fara skedd eftersom hon 

bara lyfte högerhanden mot honom, i en inbjudande 
hälsning. Hon var tydligen medveten om att han följt 
efter henne.

Engagemanget var ömsesidigt; han hade inte misstagit 
sig.

Insikten gladde honom.
Hon stannade och tittade på honom samtidigt som han 

i ögonvrån blev varse att någon smög upp vid hans ena 
sida. Innan han hunnit reagera kände han en stingan-
de smärta i nacken. Det gjorde så ont att han skrek till 
samtidigt som han segnade ner mot gatstenen.

Töcknigt uppfattade han att starka händer drog in 
honom i ett prång. 

Sedan slocknade han.”

Utkommer: maj
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 286 sidor
isBn: 978-91-8018-413-7
      isBn: 978-91-8019-615-4

 (mP3) isBn: 978-91-8018-422-9

Foto: Mats Andersson
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Sommarmord 
samuel karlsson
Ett filmteam åker ut till en ö i Tjust skärgård utan
för Västervik, där det finns en övergiven kyrka. Pla
nen är att spela in en spökfilm och en scen med en 
seans under midsommarhelgen. Några dagar senare 
hittas flera i teamet döda, uppradade inne i kyrkan.

På ön bor en enstöring som dragit sig undan från 
världen och som fångar polisens intresse. Under 
utredningen visar det sig också att det funnits kon
flikter i filmteamet efter en misslyckad inspelning 
i Skottland som satt dem i ekonomisk kris. Jessica 
Jackson ansvarar för utredningen och åker till Skye 
för att undersöka Skottlandsspåret.

Sommarmord är den femte delen i serien om 
kriminal inspektör Jessica Jackson, en serie som 
bjuder på högoktanig spänning i country noirstil.

samuel karlsson (f. 1969) 
är författare och journalist 
och bor med sin familj i Älta 
utanför Stockholm, men är 
uppvuxen utanför Vimmerby 
i Småland. Karlsson har varit 
chefredaktör för bland annat 
Vi Båtägare.

” Dörren in till kyrkan stod på glänt. Inbjudande 
men också skrämmande. En räv kom ut och ställde 

sig på trappan. Den stannade upp och tittade på Jessica 
Jackson. Slickade sig om munnen och slank iväg in i 
skogen som en brinnande vattendroppe. På ett ögonblick 
var den borta. Jessica fick onda aningar. Vad hade lockat 
den till kyrkan? 

Det knakade om fotstegen när hon gick upp för den 
murkna trappan. Hon petade upp dörren med foten. 
Gångjärnen gnisslade som en utdragen klagosång. En 
tung doft av blod och död slog emot henne. 

’Helvete’, flämtade hon och kväde en reflex att kräkas.
Hon höll för näsan och tog några steg in i mittgången. 

På golvet framför altaret låg tre nakna kroppar. Som 
strandade sälar. Deras ansikten var vända upp mot taket. 
En svärm med flugor surrade i luften.”

Utkommer: jUni 
omslag: anders timrén
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-405-2

 isBn: 978-91-8019-598-0

Foto: Eva Lindblad
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Eliminerad
lotta luxenburg
Det är sommar och solen gassar över Stockholm och 
Kungsholmen. På en restaurang vid vattnet sitter 
människor och njuter och tittar ut över Riddar 
fjärden. En stor badleksak i form av en rosa fla
mingo driver in mot restaurangen. När den når fram 
hörs panikslagna skrik och någon kräks rakt ut, för 
flamingon har en ohygglig last: Fastsurrad vid den är 
en naken man. En man utan huvud … 

Nick Johansson och Klara Pil vid Stockholms 
polisen får hand om fallet, som snabbt blir allt obe
hagligare. Och som om inte det vore nog verkar det 
som om någon vill Klara riktigt illa.

Medan hettan ligger som ett lock över staden 
jobbar Nick och Klara stenhårt för att förhindra att 
fler än den huvudlöse mannen går en våldsam och 
makaber död till mötes.

lotta luxenburg har gjort 
braksuccé på ljudboksmark
naden med sina deckare 
Försvunnen, Spårlöst, Förföljda, 
Jagad och Fångad. Nu kommer 
Eliminerad, bok nummer sex 
i den spännande serien om 
poliserna Nick Johansson och 
Klara Pil.

” Allas ögon var riktade mot den rosa flamingon. Nu 
syntes det tydligt att en naken man var fastsurrad 

vid den. […] Tätt sammanslingrade guppade mannen 
och fågeln omkring på vattenytan. Ett kraftigt vågskvalp 
från en förbipasserande båt gjorde så att ekipaget gled 
ända fram till restaurangen och slog i pontonen. 

Som på en given signal ryggade alla utom en man i 
ljus linneskjorta tillbaka. Hans pojkvän skyndade fram i 
ett försök att dra bort honom, men det var för sent. Ma-
gen ryckte till som i kramp och snart flödade middagen 
som han nyss ätit ut över den huvudlösa manskroppen 
som skvalpade omkring i vattnet nedanför hans fötter.” 

Utkommer: jUni
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 250 sidor
isBn: 978-91-8018-400-7

 isBn: 978-91-7903-094-0

Foto: Eva Lindblad
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Det elfte budet 
mats svensson
I Sverige är det politiska tonläget rejält uppskruvat 
sedan det högerpopulistiska partiet Sveriges väl 
kommit till makten. Enorma resurser läggs på det 
svenska kärnvapenprogrammet, och när ubåten 
HMS Skåne byggs om till robotubåt sätts ett hän
delseförlopp i gång som för landet till randen av 
katastrof. Undantagslagar aktiveras – och demokra
tin sätts ur spel. 

Britterna skickar spaningsförband och såväl 
NATO som Ryssland ser händelserna i Sverige som 
en statskupp i en kärnvapenstat. Samtidigt har den 
mystiske general Woodland och legosoldaten Cor
nelis van Owen helt andra planer, och de är beredda 
att göra allt för att driva igenom sina agendor. 

Det blir upp till poliserna Omar och Alina och 
soldaten Elinor att få landet på rätt köl, och insatser
na är nu högre än någonsin. 

mats svensson är född 1973 
och utbildad civilingenjör. 
Han bor på landet utanför 
Sjöbo i Skåne tillsammans 
med sin fru och fick 2020 ett 
rejält genombrott med debu
ten Den trettonde bomben.

” Från skogskanten spanade Nils-Ola och Gardener 
mot infarten till förrådet. Ett högt taggtrådsför-

sett staket omgärdade området, flera män patrullerade 
själva infarten.

’Vi får aldrig in bilen hela vägen’, sa Gardener.
’Det spelar ingen roll’, svarade Nils-Ola. ’Smällen 

kommer att göra fienden rejält överraskad.’
Gardeners handledsdisplay brummade till. 
’Okej, de andra är i position. Då kör vi.’

I hög fart passerade de in genom grinden. Det var kaos 
överallt. Träden brann och flera terrängbilar låg omkull-
välta. 

Gardener saktade ner, slog full back och hand-
bromsvände fordonet med en skicklig manöver. 

Då rasade porten till maskinhallen med ett brak, och 
ut kom ett stort åttahjuligt pansarfordon. Gardener 
sladdade åt sidan när pansarfordonet gav eld. De undvek 
precis att bli träffade. 

Prästen skrek till bondgrabben baktill i bilen:
’Prisa herren! Skicka mer ammunition, jag har slut 

här!’”

Utkommer: jUni
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 250 mm
omFång: ca 400 sidor
isBn: 978-91-8018-401-4

 isBn: 978-91-7995-146-7

Foto: Emil Malmborg
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Sjösprång
peter stjernström
När den nationalistiska föreningen Bredablick kom
mer till Gotland för att lajva svensk hembygdskultur 
blir det startskottet för en serie grova brott med 
rasistiska förtecken. Wallas och hennes son Pelle 
försöker ta reda på vad som pågår, dock med helt 
olika utgångspunkter. 

Men inget är så enkelt som det först ser ut. Gamla 
brott och nya oförrätter seglar upp och snart blir 
livet extremt farligt för alla inblandade.

Cellen
linda sundgren
Vaxholm drabbas av en serie villainbrott, och polisen 
kommer ingen vart. Skärgårdstidningens chefredak
tör, Angelica Moe, följer inbrotten med intresse. Det 
gör också hennes ex Karl, inifrån anstalten där han 
avtjänar ett långt fängelsestraff. Karl känner igen 
tjuvarnas tillvägagångssätt och funderar över om 
det finns en gammal gentjänst att utkräva – en som 
erbjuder en chans att eliminera Angelica en gång för 
alla.

Utkommer: jUni
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 400 sidor
isBn: 978-91-8018-410-6

 isBn: 978-91-8019-610-9

Utkommer: maj 
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-272-0

 isBn: 978-91-8019-599-7
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Bokfestivalen i Djupa 
skogen 
sofie axelzon
I uppföljaren till Bokbussen kommer vid midnatt ska 
Bibliotekets dag firas med ett litet arrangemang. Men 
kulturnämndens ordförande chockar bibliotekarierna 
med att ha bokat in en lång rad svenska stjärnförfat
tare. Med hjälp av generösa bybor, en bokälskande 
bonde, byns raggare och en nypa kokasoppapåen
spik ska festivalen dock gå att genomföra!

Utkommer: aUgUsti
omslag: emma graves 
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-420-5
      isBn: 978-91-8019-570-6

Utkommer: maj
omslag: emma graves 
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 384 sidor
isBn: 978-91-8018-270-6
      isBn: 978-91-7995-314-0 

Sommar i Fågelkärr 
anncharlotte 
persson
Nu är sommaren på väg i Fågelkärr! Emma slits 
mellan sina två länder: I London har hon sitt älskade 
fik, men i Fågelkärr finns kärleken och fina gammel
moster Fanny. Hur ska hon kunna välja? När vårens 
prunkande magnolior övergår till äppelblom spirar 
också kärleken. Kan den lokala veterinären kanske 
bli början på något nytt i vännen Saras liv?
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Utkommer: jUni
omslag: anna henriksson
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-404-5
      isBn: 978-91-8019-602-4

Fröken Perfekt
maria parkhede
När Emma, utklädd till Lisebergskanin, tvingas 
släpa runt på kändisen Sam en hel dag på en fejkad 
svensexa – för honom! – räknar hon minuterna tills 
hon ska bli kvitt honom. Men Sam visar sig vara svår 
att bli av med, och trots att han först går henne på 
nerverna övergår Emmas irritation så sakteliga i nå
got annat. Kanske är de inte så olika som hon först 
trott. Kanske delar de till och med samma dröm. 
Men det är ju helt omöjligt, är det inte?

Utkommer: maj 
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-409-0
     isBn: 978-91-8019-562-1

Gröna Villan
sofia rutbäck eriksson 
När Gröna Villan hotas av nedläggning får en av 
pensionärerna idén om en högst olaglig växtodling. 
Men inte kan väl respektabla äldre ta till vad som 
helst för att få behålla zumba, fester och bokcirklar? 
Eller är det så att målen ibland helgar medlen?

Sofia Rutbäck Eriksson har under senaste året 
gjort ljudbokssuccé med Katarinas eminenta detektiv-
byrå och Mordnatt råder, tyst det är i husen.
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Söta små ting
camilla dahlson
När Emma råkar ut för en olycka och blir sjuk skriven 
får hon låna sin kollegas hus i Kristianopel för att 
kunna vila upp sig. Men mötet med en lokal konstnär 
och hans katt får oväntade konsekvenser. Plötsligt är 
Emma innehavare till presentbutiken ”Söta små ting” 
– och inser att hennes hjärta satts i brand. 

När kollegan Kerstin så meddelar att hon är på 
väg ner över helgen blir det panik. Hur ska Emma 
förklara för henne att huset förvandlats till en butik?

Utkommer: maj 
omslag: emma graves 
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 125 x 210 mm
omFång: 304 sidor
isBn: 978-91-8018-271-3
      isBn: 978-91-8019-601-7

Vallmosystrar                   
Lorinas bok

josefine sandblom
Lorina Vallmo saknar helt biologisk klocka och ljuger 
hejdlöst när omgivningen tjatar om att bilda familj. 
De tycks inte förstå att hon redan har allt hon önskar 
av livet. När en okänd kvinna en dag skickar ett brev 
rämnar dock Lorinas tillvaro. Hon får högst ofri
villigt ett barn på halsen och hennes förmåga att 
ljuga sig fram i livet hjälper inte längre.

Utkommer: jUni 
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-269-0
      isBn: 978-91-8019-600-0
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Jomsviking 
Danahären

bjØrn andreas 
bullhansen
Del tre i den populära serien om trälen Torstein som 
blir härskare. Torstein Knarresmed har blivit en av 
de mäktigaste männen i Skandinavien. Men oros
moln hopar sig. Danahären tar läsaren rakt in i den 
våldsamma tid då de skandinaviska kungarna samla
des i allianser för att erövra engelska kungadömen.

Utkommer: jUli
översättning: jan wiBom
omslag: henrik koitzsch
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 500 sidor
isBn: 978-91-8018-412-0
      isBn: 978-91-8019-608-6

Utkommer: jUni
översättning: emeli andré
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 400 sidor
isBn: 978-91-8018-419-9
      isBn: 978-91-8019-616-1

Judassveket
JØrgen jæger
Ondskan härjar under ytan i det idylliska Fjellberg
havn. En lastbil kapas och chauffören mördas. I sam
ma stund vänder sig en desperat pappa till polisen 
för att få hjälp med sin missbrukande dotter. 

Mordutredningen avslöjar att kapningen är sam
mankopplad med droghandel och att flera antagna 
överdoser i själva verket har varit mord. Spännande 
krim från en av Norges bäst säljande författare i 
genren. 
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De förlorade döttrarna  
joy ellis
Toni hittas drogad och det är osäkert om hon kom
mer att överleva. Gång på gång upprepar hon att 
hennes vän Emily har blivit bortförd. Men ingen vet 
vem Emily är, eller om hon fortfarande lever. 

I den andra delen i serien om Rowan Jackman och 
Marie Evans är stämningen ännu tätare, och brottet 
får en oväntad och förbluffande upplösning. 

Joy Ellis har skrivit tre populära deckarserier, som 
sålts i över en miljon exemplar.

Utkommer: maj
översättning: ann-christine relander
omslag: henrik koitzsch
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-408-3
      isBn: 978-91-8019-819-6

Utkommer: maj
översättning: ylva stålmarck
omslag: henrik koitzsch
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isBn: 978-91-8018-407-6
     isBn: 978-91-8019-817-2

Små vita lögner
caz frear
En ung kvinna hittas mördad nära polisen Cat Kin
sellas pappas pub. Hon verkar ha en koppling till en 
försvunnen flicka Cats familj en gång kände och upp
täckten för Cat tillbaka i tiden – vad har hennes pappa 
med den nu döda kvinnan att göra?

Caz Frears hyllade debutbok Små vita lögner är en 
spänningsroman där en ung polis tvingas göra upp 
med sina familjehemligheter för att lösa ett mord.
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Inga Svartdal, del 5–8  
Jagade 
Uppenbarelser 
Lögner 
Fiender

torill thorup 
Inga Svartdal är en serie på sammanlagt tolv böcker 
där vi får följa intrigerna i norska Vestfold i början 
av förra seklet. Huvudpersonen Inga har på grund av 
en gammal släktfejd tvingats in i ett äktenskap där 
hat, svek och mörka hemligheter härskar. I böckerna 
väntar syndigt begär, förnedring och sorg samtidigt 
som den vackra unga Inga får uppleva intensiv och 
förbjuden kärlek.

Torill Thorup (f. 1976) bor i norska Hvittingfoss 
med man, två barn och två hundar. Serien om Inga
Svartdal är hennes debut. Efter den har hon skrivit
ytterligare två serier i samma anda.

Utkommer: maj (del 5), jUni (del 6), 
jUli (del 7), aUgUsti (del 8)
översättning: erik nisser (del 5, 7) 
eva-marie gelotte (del 6, 8)
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor/Bok
isBn: 
del 5: 978-91-8018-414-4
      978-91-8019-823-3
del 6: 978-91-8018-415-1
       978-91-8019-824-0
del 7: 978-91-8018-416-8
       978-91-8019-825-7  
del 8: 978-91-8018-417-5

  978-91-8019-826-4

fack
litteratur



fack
litteratur
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Svenska fyrar
magnus rietz 
I detta praktverk blandas maritim historia och 
storslagna naturupplevelser. Från Malören i norr till 
Nordkoster i väster presenteras här alla stora svenska 
fyrar. Det är ren och skär bildglädje ackompanjerat 
av snillrika texter. 

Första gången Svenska fyrar gavs ut var 1999 och 
den har sedan dess sålts i tiotusentals exemplar. I den 
nya boken är några bilder tidigare publicerade men 
de flesta presenteras här för första gången. Boken 
är det mest omfångsrika och kompletta verk som 
hittills skrivits om svenska fyrar, och en självklarhet 
som coffee tablebok med sin perfekta kombination av 
imponerande bilder och svensk marin kulturhistoria. 

magnus rietz har genom 
sina många fotoböcker etable
rat sig som Sveriges kanske 
främste marinfotograf. Han är 
nautiker, farolog, det vill säga 
fyrentusiast, och kustjägare. År 
1996 var han med och bildade 
Svenska Fyrsällskapet där han 
bland annat initierade återtänd
ningen av ett tiotal fyrar.

Utkommer: jUni
omslag: mikael engBlom
Band: inBUnden 
Format: 220 x 300 mm
omFång: 286 sidor
isBn: 978-91-8018-406-9

Foto: Privat

Fårö

Helsingborg Tylön 
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Vegoveckor 
6 veckors enkla vegetariska 
menyer för lata matälskare
ebba swanberg
Vegoveckor är kokboken för alla lata matälskare som 
behöver enkla recept och tydliga instruktioner för 
att orka laga bra, grön mat. 

Boken innehåller goda, näringsrika recept på 
vegetarisk mat som är lätt att lyckas med. Sex färdig
kombinerade veckor underlättar din planering och 
varje veckomeny innehåller gröna frukostar, luncher 
och middagar som går snabbt och enkelt att slänga 
ihop. Här finns tips på snacks och smarta inköps
listor som förenklar vardagen. En perfekt kokbok för 
alla som älskar mat – men inte nödvändigtvis älskar 
att laga mat.

Med Vegoveckor blir vardagsmaten rolig, god och 
lättlagad – en grön självhjälpsbok för alla matlata!

ebba swanberg är född 1997 
och arbetar som PRkonsult i 
Stockholm. Hon har tidigare 
studerat på Berghs School of 
Communication och gett ut 
två kokböcker för barn. 

Utkommer: maj
omslag: maloU holm
FotograF och Form: åsa swanBerg 
Band: inBUnden
Format: 170 x 240 mm
omFång: 160 sidor
isBn: 978-91-8018-403-8

Foto: Åsa Swanberg



sommar 2022, lind & co | 20

200 svenska sevärdheter 
från andra världskriget 
Uppdaterad utgåva

lars gyllenhaal
Från Helsingborg till Haparanda finns spår av andra 
världskriget, som agentbaser, bunkrar, internerings
läger och vrak. I denna reseguide tas ett samlat 
grepp på 200 sevärdheter med kartor och många 
bilder på platserna, både från krigsåren och idag. 
I denna reviderade utgåva finns ännu fler foton och 
ett nyskrivet fördjupningskapitel om Södermanland.

Utkommer: maj
omslag: mikael norman
Band: inBUnden med skyddsomlag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 256 sidor
isBn: 978-91-8018-398-7

Utkommer: maj
övers.: hans dahlgren och jan wiBom
Förord: richard overy och john PUdney
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: 262 sidor
isBn: 978-91-8018-242-3

Jag flög för Hitler
En tysk jaktpilots memoarer

heinz knoke
Heinz Knoke (1921–93) var en av det tyska flyg
vapnets mest framstående jaktpiloter och sköt ned 
52 fiendeplan. Boken är en klassiker inom flyg
litteraturen, och blir för första gången på 40 år åter 
tillgänglig på svenska. Utgåvan har ett efterord av 
författaren och ett nytt förord av militärhistorikern 
Richard Overy.
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Vikingarnas största slag 
kim hjardar
Även om vikingarna deltog i hundratals slag, var 
det få som förändrade och påverkade det politiska 
och kulturella skeendet i Europa och Norden. Här 
beskrivs de 25 största, märkligaste och viktigaste 
slagen under perioden. Här finns fakta om slagen 
med utförlig information om tid, plats, kombattanter 
och slutresultat. Verket är rikt illustrerat med kartor, 
foton på arkeologiska föremål och rekonstruktioner 
av slagen. 

Utkommer: maj 
översättning: jan wiBom
omslag: lind & co
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 170 x 240 mm
omFång: 239 sidor
isBn: 978-91-7903-512-9

Utkommer: maj
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isBn: 978-91-8018-397-0

Vi minns 50-talet 
En nostalgitripp

andreas nyberg
Framtidsoptimismen är stark när charterresorna bör
jar och många skaffar bil. Rock’n’rollmusiken slår 
igenom och i USA får filmstjärnan Ingrid Bergman 
sin andra Oscar. I fotbollsVM på hemmaplan 1958 
blir det svenskt silver och tv:n får sitt genombrott.

Nu fortsätter den rikt illustrerade serien med 
spännande återblickar på Sveriges kultur och 
samhälle.
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När ingen tror dig          
En sann historia  
kim chown
Som barn utsattes Kim Chown för övergrepp av sin 
far, men hon vågade inte berätta för någon. I vuxen 
ålder mötte hon sin far i domstol och fick upprättelse 
för de fruktansvärda brott han utsatt henne för. När 
ingen tror dig är den sanna historien om en kvinnas 
kamp för att skapa sig ett lyckligt liv.

Utkommer: maj 
översättning: Fredrika sPindler
omslag: emma graves
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-421-2
      isBn: 978-91-8019-582-9

Utkommer: jUli
omslag: storytel 
Band: inBUnden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isBn: 978-91-8018-423-6

Barbro före Babben
babben larsson
Mer personligt än någonsin berättar Barbro Larsson 
om tiden innan hon blev Babben med hela svenska 
folket.

Hon skildrar sin tidiga längtan efter scenen, 
kärleken till de älskade korna på gården, men även 
de där minnena som gör mest ont. Att känna sig 
ensam i sin egen familj. Att ständigt må dåligt över 
sin kropp. Att bli utsatt för övergrepp av sin kompis 
storebror. Och att vara rädd för att inte hinna fram i 
tid när en älskad pappa håller på att dö.
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Vildmarksstickning     
Sticka och inred med kuddar, 
plädar och bonader   
linka neumann
Här finner du vackra, rustika inredningsdetaljer för 
hemmet. Mönstrade kuddar, plädar och bonader – 
alla stickade med norska och isländska ullgarner, för 
ett slitstarkt och hållbart hem. Linka Neumann är 
känd för sina karakteristiska färgkombinationer och 
mönster som inspirerats av traditioner och naturen.

Utkommer: jUli
översättning: catharina andersson
omslag: kitty ensBy och eva andreasson
Band: inBUnden
Format: 195 x 250 mm
omFång: 176 sidor
isBn: 978-91-8018-368-0

Utkommer: maj
översättning: monika andersson
omslag: christine wood
Band: inBUnden
Format: 228 x 235 mm
omFång: 128 sidor
isBn: 978-91-8018-226-3

Skandinaviskt broderi
35 projekt att sy och brodera 
clare youngs
I denna bok finns sömnadsprojekt inspirerade av 
skandinavisk design och nordisk handarbetstradi
tion. Bordslöpare, tofflor, handdukar, kuddar och 
mycket mer – här finns något för alla smaker och 
behov. Ett enkelt, stilsäkert formspråk och utsökta 
tolkningar av nordisk design gör boken till ett måste 
för dig som tycker om att sy och brodera.  
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Odlarens handbok om 
medicinalväxter  
monique simmonds 
melaniejayne howes 
jason irving
En vackert illustrerad referensbok för trädgårds
älskare som som beskriver 270 välgörande plantor 
och 24 recept på kurer att tillreda själv – örtbaserade 
oljor, tinkturer och krämer, var och en försedd med 
stegförstegfotografier och instruktioner. 

Utkommer: jUni
övers.: marie widén och lennart engstrand
omslag: qUarto
Band: inBUnden
Format: 160 x 215 mm
omFång: 224 sidor
isBn: 978-91-8018-363-5

Utkommer: maj
omslag: niklas lindBlad
Band: häFtad
Format: 225 x 300 mm
omFång: 84 sidor
isBn: 978-91-8018-418-2

Stora korsordsboken 
Stora korsordsboken kommer här för tionde gången 
för alla ivriga korsordslösare som väntat på nya roliga 
kryss!

I denna utgåva finns cirka sjuttiofem korsord i 
olika svårighetsgrader, gjorda av några av Sveriges 
allra bästa korsordskonstruktörer.

De populära bildkryssen dominerar i boken, men 
här finns också till exempel ordflätor. Svårighets 
graden varierar, men de flesta kryssen är medelsvåra.

Stora korsordsboken är genomgående illustrerad i 
färg och det generösa formatet och de mjuka pär
marna gör den lätt att använda och skriva i.
 



barn 
&

ungdom
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Jag överlevde 
skogsbränderna i 
Kalifornien 2018 
lauren tarshis
Elvaårige Josh har rest till Kalifornien för att hälsa 
på släktingar. Tillsammans med sin kusin Holly ut
forskar han skogarna runt gården. Men en het som
mardag går allt väldigt fel. En enorm skogsbrand 
bryter ut och elden sprider sig i en rasande fart. Hur 
ska Josh och Holly ta sig ut ur skogen?

Utkommer: maj
översättning: emeli andré
omslag: katie Fitch
Band: inBUnden
Format: 135 x 180 mm
omFång: ca 140 sidor
isBn: 978-91-8018-324-6
      isBn: 978-91-8019-609-3

Utkommer: maj
omslag: maria sUndBerg
Band: inBUnden
Format: 150 x 200 mm
omFång: ca 150 sidor
isBn: 978-91-8018-402-1
     isBn: 978-91-8019-606-2

Tecken 
sofia weiss 
Vardagen – med skola, hästar och bästisen Niki – 
stannar upp när Moa drabbas av en hjärnskakning ef
ter en märklig ridolycka. Hon plågas av mardrömmar 
och börjar se kusliga syner även när hon är vaken. Är 
det någon som söker kontakt? Snart tvingas Moa att 
börja gräva i en gammal hemlighet som visar sig vara 
mörkare än hon någonsin kunnat ana …

Tecken är en rysare för slukaråldern – en spännan
de berättelse om stark vänskap, hemligheter, hästar 
och spöken.
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tittut! 
Var är djurungarna?
sonia baretti
Utkommer: jUli 
övers.: eva andreasson
Band: BoardBook
Format: 150 x 150 mm
omFång: 8 sidor
isBn: 978-91-8018-319-2

tittut!
Vem är trött?
sonia baretti
Utkommer: jUli
övers.: eva andreasson
Band: BoardBook
Format: 150 x 150 mm
omFång: 8 sidor
isBn: 978-91-8018-318-5

min stora bok om 
bondgården 
christina braun
Utkommer: jUni
övers.: valle wigers
Band: Board Book
Format: 235 x 315 mm
omFång: 14 sidor
isBn: 978-91-8018-396-3

mina första ord 
djur
matthew oldham
Utkommer: jUni 
övers.: lind & co
Band: BoardBook
Format: 156 x 171 mm
omFång: 10 sidor
isBn: 978-91-8018-259-1

mina första ord 
bondgård
matthew oldham
Utkommer: jUni
övers.: lind & co 
Band: BoardBook
Format: 156 x 171 mm
omFång: 10 sidor
isBn: 978-91-8018-260-7

i trädgården 
magisk målarbok  
andrea bianchi
Utkommer: jUni
Band: mjUkBand
Format: 210 x 250 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-376-5

555 roliga klistermärken 
djur 
susan meyers
Utkommer: maj
övers.: maria Ulaner
Band: häFtad
Format: 216 x 280 mm
omFång: 56 sidor
isBn: 978-91-8018-286-7

555 roliga klistermärken 
monster 
oakley graham
Utkommer: maj
övers.: maria Ulaner
Band: häFtad
Format: 216 x 280 mm
omFång: 56 sidor
isBn: 978-91-8018-285-0

dinosauriegänget 
resan
lars mÆle
Utkommer: maj
övers.: BarBro lagergren
Band: inBUnden
Format: 200 x 250 mm
omFång: 46 sidor
isBn: 978-91-8018-329-1

kawaiipyssel 
supersöt
connie isaacs
Utkommer: maj 
övers.: lind & co
Band: häFtad
Format: 216 x 280 mm
omFång: 24 sidor
isBn: 978-91-8018-367-3

kawaiipyssel 
enhörningar 
connie isaacs
Utkommer: maj
övers.: lind & co
Band: häFtad
Format: 216 x 280 mm
omFång: 24 sidor
isBn: 978-91-8018-366-6

Var är Valle? 
den otroliga boken
martin handford
Utkommer: jUni 
övers.: eva andreasson
Band: inBUnden
Format: 253 x 316 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-362-8
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kattens guide till galaxen
stuart atkinson
Utkommer: jUni
övers.: linda PeleniUs 
Band: inBUnden
Format: 225 x 290 mm
omFång: 64 sidor
isBn: 978-91-8018-326-0

tigerVäktaren 
jack och drakarnas
konung
maisie chan
Utkommer: jUni
övers.: ingela jernBerg
Band: inBUnden
Format: 129 x 188 mm
omFång: ca 140 sidor
isBn: 978-91-8018-330-7

stora boken om rymden 
ben morgan
Utkommer: maj
övers.: john-henri holmBerg
Band: inBUnden
Format: 252 x 301 mm
omFång: 208 sidor
isBn: 978-91-8018-223-2

den otroliga boken om 
dinosaurier 
tom jackson
Utkommer: jUni
övers: sara jonasson
Band: inBUnden
Format: 235 x 305 mm
omFång: 80 sidor
isBn: 978-91-8018-262-1

den otroliga boken om 
djur
tom jackson
Utkommer: jUni
övers: sara jonasson
Band: inBUnden
Format: 235 x 305 mm
omFång: 80 sidor
isBn: 978-91-8018-261-4

min stora målarbok 
mandala
Utkommer: jUni 
Band: danskt Band
Format: 297 x 297 mm
omFång: 64 sidor
isBn: 978-91-8018-394-9

barnens allra första 
korsord 
sten johnson
Utkommer: maj 
omslag: niklas lindBlad
Band: häFtad
Format: 210 x 297 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-370-3

haVsatlas
jorden runt på 
Världens haV
tom jackson
Utkommer: jUli
övers.: shU-chin hysing
Band: inBUnden
Format: 235 x 290 mm
omFång: 64 sidor
isBn: 978-91-8018-323-9

jag börjar skolan
sten johnson
Utkommer: maj
omslag: niklas lindBlad
Band: häFtad
Format: 210 x 297 mm
omFång: 32 sidor
isBn: 978-91-8018-248-5

barnens uppslagsVerk 
extremVäder 
ben morgan
Utkommer: maj
övers.: shU-chin hysing
omslag: niklas lindBlad
Band: inBUnden
Format: 216 x 280 mm
omFång: 72 sidor
isBn: 978-91-8018-328-4

pocket 
&

ljud



pocket 
&

ljud
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POCKET APRIL POCKET MAJ

lastbart
björn hellberg  
omslag: niklas lindBlad
omFång: 314 sidor
isBn: 978-91-8018-433-5

ingen ond man
leif appelgren
omslag: henrik koitzsch
omFång: 367 sidor
isBn: 978-91-8018-358-1

bokbussen kommer Vid 
midnatt 
sofie axelzon
omslag: emma graves
omFång: 381 sidor
isBn: 978-91-8018-357-4

sVerige under andra 
Världskriget
anders frankson (red.)
omslag: niklas lindBlad
omFång: 205 sidor
isBn: 978-91-8018-359-8

sudoku
hjärngympa för alla
mattias boström 
omslag: mattias Boström 
omFång: 224 sidor
isBn: 978-91-8018-435-9

blodmål
peter stjernström
omslag: emma graves 
omFång: 447 sidor
isBn: 978-91-8018-440-3
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419 timmar 
dag öhrlund
omslag: soFia scheUtz
omFång: 430 sidor
isBn: 978-91-8018-436-6

POCKET JUNI POCKET JULI

dödsspelet
samuel karlsson
omslag: anders timrén 
omFång: 453 sidor
isBn: 978-91-8018-441-0

maria – en kVinnlig 
komikers dagbok 
mia skäringer 
omslag: simon attwater 
och mini gemoll  
omFång: 287 sidor
isBn: 978-91-8018-439-7

fridlysta fridolf
josefine sandblom
omslag: emma graves
omFång: 288 sidor
isBn: 978-91-8018-434-2

de tolV majestäterna
mats sVensson 
omslag: niklas lindBlad
omFång: 358 sidor
isBn: 978-91-8018-437-3

blodsbröder 
arttu tuominen
översättning: mårten westö
omslag: emma graves
omFång: 431 sidor
isBn: 978-91-8018-438-0
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Utkommer: jUli
UPPläsare: soFia Berntson
omslag: lind & co
isBn: 978-91-8019-566-9

Det som i blod står 
skrivet
anders winckler
Fyndet av en blodig kniv i en jordkällare och telefon 
samtalet till en mördad kvinna får privatdetektiven 
Samantha Skaage att inleda två utredningar som 
kommer sätta djupa spår i tillvaron. Samtidigt ställs 
väninnan Hilda inför ett svårt dilemma när hon un
der sin prästerliga tystnadsplikt får ta del av ytterst 
farlig kunskap. Och medan Samantha allt tydligare 
förstår vad som egentligen hände den döda kvinnan, 
kryper sanningen också närmare henne personligen. 

POCKET AUGUSTI LJUDBÖCKER

pappas flicka på 
hästgården
sophie jahn och 
marie-anne knutas
omslag: cecilia danneker 
engström 
omFång: 154 sidor
isBn: 978-91-8018-443-4

jomsViking
Vinland
bjØrn andreas bull-hansen 
översättning: jan wiBom
omslag: emma graves
omFång: 587 sidor
isBn: 978-91-8018-442-7

nazisternas fruar
tredje rikets mäktigaste 
kVinnor
james wyllie
översättning: jan wiBom
omslag: niklas lindBlad
omFång: 312 sidor
isBn: 978-91-8018-444-1
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ingen riktig sommar utan camping 
anna johansson
Utkommer: jUli
UPPläsare: ellen jelinek
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-796-1

sommarmord i Vaxholm  
margot franzén 
Utkommer: jUni
UPPläsare: kerstin andersson
omslag: lind & co
isBn: 978-91-8018-898-2

morden i Vansbro
b.j. hermansson
Utkommer: jUli
UPPläsare: soFia Berntson
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-494-5

en mördares hämnd 
michael eVestedt 
Utkommer: jUli
UPPläsare: soFia Berntson
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-528-7

sVart natt, röd gryning
henrik wennesund
Utkommer: jUni
UPPläsare: magnUs roosmann
omslag: lind & co
isBn: 978-91-7995-203-7

i profetens spår
lotta sundin
Utkommer: jUli
UPPläsare: maria lyckow 
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-532-4
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askmannen
jessika törnblom drangert
Utkommer: jUli
UPPläsare: jonas malmsjö
omslag: lind & co
isBn: 978-91-8019-498-3

jordkällaren 
karin drangel sVanVik 
Utkommer: aUgUsti
UPPläsare: reine BrynolFsson
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-835-7

dubbel identitet
carl meyer
Utkommer: aUgUsti
UPPläsare: reine BrynolFsson
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-568-3

gröna oliVer, hönshus och en grekisk gård
maria fallström
Utkommer: aUgUsti
UPPläsare: anja lUndqvist
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8019-484-6

östermalmsduellen 
helene sjöman
Utkommer: jUli
UPPläsare: ellen jelinek
omslag: emma graves 
isBn: 978-91-8019-445-7

mytomanen på madeira 
jenny hansson 
Utkommer: jUli
UPPläsare: Fredde granBerg
omslag: emma graves
isBn: 978-91-8018-918-7
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omslagsFoto: shUtterstock
illUstration sidan 3: linda hanson
Form: niklas lindBlad 
tryck: italgraF media, 2022

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


