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Höstens böcker
Var så goda, förlagets höstlista. Resultatet av många
månaders arbete. Det ser balanserat ut, väl genomtänkt och väl sammansatt. Ändå är vägen fram till
den färdiga höstlistan allt annat än det.
En färdig höstlista är likt toppen på ett isberg. En
ny Dag Öhrlund? En ny Karin Henriksson? Lotta
Luxenburg? Edvard Fenvik? Eller varför inte en ny
bok av Sirpa Kähkönen och Arttu Tuominen? Eller
någon annan av våra författare på höstboklistan?
För oss som jobbar med att välja titlar och bära
fram resultatet av våra författares arbete handlar det
också om det ni inte ser – böckerna vi diskuterade,
de som vi valde bort eller aldrig fick möjlighet att
köpa, eller de som redan från början hade en för ansträngd ekonomi. Eller de som aldrig hann bli klara i
tid. Att knåda fram förlagets höstlista handlar ibland
om tillfälligheter och avvägningar, om erfarenheter
och en viss skicklighet plus en nypa ren tur.

När det väl är gjort, när vi nu ska ge er böckerna
vi tror kommer att locka er att läsa och att lyssna så
är vi oerhört stolta över våra författare.
Men urvalet är bara början. När förlaget gjort sitt
tar bokhandeln, kritikerna och läsarna vid. Böcker
kan överraska. De kan skapa debatt och väcka till
eftertanke, de kan underhålla och roa, ibland vinner
de priser och hamnar på topplistorna. Men oavsett
vilket, har vi valt dem med omtanke.

Kristoffer Lind

skönlitteratur
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På Birger Jarlsgatan svängde en lyxig Mercedes ut
så häftigt framför honom att Ewert var tvungen
att tvärnita. Den gjorde en sladdande u-sväng över
heldragna linjer, undgick med nöd och näppe att träffa en
dam som gick över gatan och tog fart.
Ewert svor till, gasade på och följde efter. Cadillacens
däck skrek mot gatan medan han satte på sirenerna,
trevade efter blåljuslampan och fick upp den på instrumentbrädan.
Mercedesens förare gjorde ingen min av att stanna.
Ewert tryckte gasen i botten, V8-motorn morrade till och
den tunga bilen sköt framåt. Ewert tog sig upp jämsides
med Mercedesen och svängde hårt åt höger så att bilen
bredvid tvingades tvärnita.
Ewert hoppade ut, småsprang bakåt till Mercedesens
förardörr och bankade på sidorutan.
Föraren lät sidorutan glida ner och Ewert betraktade
honom. Trettioårsåldern, mörkhårig, skäggstubb, vit
skjorta och dyrbar kostym. Tunga guldlänkar runt halsen
och Rolexklocka.
Knarklangare, tänkte han.
Han drog upp sin polislegitimation.
’Får jag se på körkortet!’
Föraren log hånfullt.
’Haha, fuck you, aina, jag ska knulla din mamma!’
’Då får du ta med spade’, väste Ewert, ’för hon ligger
två meter under mark. Ut ur bilen!’”

Där korparna skriker
dag öhrlund
Den buttre men varmhjärtade kommissarien Ewert
Truut får ännu ett knivigt fall på halsen. Dottern till
en rik affärsman försvinner spårlöst från Stockholm,
kidnapparna kommer snart med orimligt höga krav
och Ewert har inga spår att gå efter. Tillsammans
med medarbetarna Carolina Herrera och Richard
Kahn inleder Truut en ny, till synes hopplös, kamp
mot oförstående chefer som inte vill hjälpa honom
att få fram lösensumman samtidigt som tiden går.
Parallellt ska han sköta om sina husdjur, inklusive
den nytillkomna papegojan Per Albin, och odla kärleksförhållandet med den gifta hjärtläkaren Rebecca.
När Truut får en kartong med ett fasansfullt innehåll, strax innan ännu en rikemansdotter kidnappas,
ökar trycket på hans grupp. Ewerts vassa hjärna i
kombination med en portion tur leder honom på rätt
spår.

Foto: Knut Koivisto

dag öhrlund, tidigare
mest känd för succésviten om
psykopaten Christopher Silfverbielke, har innan han blev
författare arbetat som journalist och fotograf. De populära
böckerna om den buttre och
tjurige men innerst inne kärleksfulle kommissarien Ewert
Truut har vunnit läsarnas
hjärtan. Nu kommer en ny
efterlängtad bok i serien.

Utkommer: augusti
Omslag: sofia scheutz
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 600 sidor
ISBN: 978-91-8018-526-4
ISBN: 978-91-8019-605-5
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Döden runt hörnet
lotta luxenburg

Sista ordet
edvard fenvik

I sin lilla second hand-butik vid Karlaplan kämpar
Vanessa Hurtig på för att etablera sig. Hennes
excentriska familj både hjälper och stjälper henne,
men intentionerna är åtminstone goda.
När Vanessa tar sig an ett sidouppdrag får hon
jonglera två jobb, familj, ett ex hon kanske (eller
kanske inte?) har känslor för samt en polis vid namn
Henrik. Och som om inte det vore nog är det någon
i hennes närhet som inte vill henne väl …

En man hittas mördad i Stockholms skärgård och
spåren pekar mot de två affärsmän han tidigare drivit företag med – varav en är kriminalinspektör Oscars Bodfors bror. Utredningen blir en påfrestning
för vänskapen mellan Oscar och kollegan Sasha.
Strax därpå ser en hundägare ute på promenad en
eld flamma upp i skogen och en man fly från platsen.
Kvar ligger en svårt bränd kropp och Oscar inleder
jakten på den som verkar ha utfört en ren avrättning.

Utkommer: september
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 270 sidor
ISBN: 978-91-8018-520-2
ISBN: 978-91-7995-129-0

Utkommer: september
Omslag: nils olsson
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 379 sidor
ISBN: 978-91-8018-497-7
ISBN: 978-91-8019-818-9
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Flicka saknad
natalie gerami

Ät ur min hand
hanna nolin

Anders har just tagit ett dopp i vågorna vid en thailändsk strand när en kvinna plötsligt står där med
ett foto i handen. En bild på hennes dotter som hon
tror blivit bortförd till Sverige. Kan Anders hjälpa
henne leta när han åker tillbaka efter semestern?
Hemma i Sverige håller Anna ett samtal om sin
bok om trafficking när Anders kommer fram och
berättar om händelsen i Thailand. Utan att riktigt
förstå vad det är hon ger sig in på sugs Anna in i
mörkret kring internationell barnsexhandel.

En intensiv värmebölja lamslår Stockholm när en
ung kvinna hittas mördad, placerad på en bädd av
rosenblad med rosentaggar instuckna under naglarna. Kriminalinspektör Camille Albeck-Schmidt är
nyss hemkommen från semestern och får i uppdrag
att utreda det som pressen kallar ”Törnrosamordet”.
Kort därefter kopplas hon in på ytterligare ett fall,
ett som sträcker sig in i Camilles förflutna.
Fallen tar över hennes liv, dagar blir till nätter och
snart slår ondskan tillbaka mot Camille själv.

Utkommer: september
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-499-1
ISBN: 978-91-8019-833-2

Utkommer: september
Omslag: henrik koitzsch
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-500-4
ISBN: 978-91-8019-855-4
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Täcknamn: Lodjuret
nathalie redmo

Invasionen
björn renberg

Signalspaningsfartyget HMS Orion registrerar en
signal från en kortvågsradio i Karlskrona skärgård.
Samma signal registrerades under kalla kriget, men
upphörde tvärt och har inte hörts mer – förrän nu.
David Spetz vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, kopplas in på ärendet.
Samtidigt kommer Julia Werner hem till Sturkö,
där farmoderns begravning leder till att en mörk
familjehemlighet avslöjas. En hemlighet någon visar
sig vara beredd att döda för.

Sverige befinner sig i krig. Stockholm är invaderat,
men en liten motståndsficka finns kvar. Två soldater
får order om en sista desperat operation för att slå ut
den främmande makten. Uppdraget för dem bakom
fiendens linjer, in i stadens hjärta. Men ju närmare
målet de kommer, desto otydligare blir gränserna
för uppdraget. Till slut vet de inte längre om de kan
lita på varandra. De är inte ens säkra på att de kan
lita på sig själva.

Utkommer: augusti
Omslag: maria sundberg
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-501-1
ISBN: 978-91-8019-821-9

Utkommer: oktober
Omslag: henrik koitzsch
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-521-9
ISBN: 978-91-8019-834-9
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Skymningsvarelser
sofie bjarup

Sveablot − Korsmärkt
Jan-erik ullström

En kvinna och hennes spädbarn hittas döda i Londons slumkvarter. Självmord enligt polisen. Men
barndomsvännen James, som vet att hon knappt
kunde läsa och skriva, vägrar tro att hon författat det
efterlämnade avskedsbrevet.
I uppföljaren till kritikerhyllade Mörkrets barn
ställs journalisterna William Sinclair och James
Quilter inför en livsfarlig förövare, samtidigt som
deras egen kärleksförbindelse måste hemlighållas för
att inte leda till fängelse.

I uppföljaren till Dödsbringaren får Sebastian veta att
den unge vetenskapsmannen Carl Linnæus planerar en fortsättning på sin Systema naturæ – han har
ytterst noggrant katalogiserat och blottlagt alla de
väsen som lever i människornas närhet, men som
hittills lyckats hålla sin sanna natur dold. Ett sådant
avslöjande skulle leda till ett krig mellan skräckslagna människor och maktgiriga väsen. Linnæus och
hans anhang i Kungliga Vetenskapsakademien måste
till varje pris stoppas.

Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-523-3
ISBN: 978-91-8019-490-7

Utkommer: september
Omslag: carl-andré beckston
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-525-7
ISBN: 978-91-8019-569-0
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Hitta Linnéa
johanna wistrand
Ingrid har flyttat till en liten gård i en ångermanländsk by. Hon spökskriver andra människors
böcker och tackar ja när hon blir tillfrågad av sonen
till en gammal byggmästare att skriva en biografi
om fadern. Men i hemlighet ger den gamle mannen
henne ett annat uppdrag – att finna hans ungdomskärlek som försvann från byn när hon var 16 år.
Debutromanen Hitta Linnéa är en verklighetsnära,
varm berättelse om att leva på andras villkor men till
slut våga ta steget och vara sann mot sig själv.
Utkommer: september
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-524-0
ISBN: 978-91-7995-108-5

Som man ligger får man
bädda
kristin brorsson
Julie har precis återvänt till hemorten i Norrland.
Nyskild och lite tilltufsad, det var inte vad hon tänkt
sig när hon lämnade de norrländska skogarna för
storstadsliv i Stockholm.
Ebba är höggravid och inställd på att bli ensamförälder eftersom pappan till barnet avsagt sig allt
ansvar. Men livet är oförutsägbart och snart utvecklar det sig i en riktning Ebba aldrig kunde ha anat.
Utkommer: augusti
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-498-4
ISBN: 978-91-8019-816-5
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Dödlig fara
arttu tuominen
Ett bombdåd mot en gayklubb får diskussionstrådarna på nätet att gå heta. Före dådet har gärningsmannen lagt upp en uppviglingsvideo. Förundersökningen faller på Jari Paloviita och Henrik Oksman,
och turbulensen mellan dem äventyrar utredningen.
Dessutom hotas Oksmans privata livslögn att avslöjas.
Dödlig fara är en roman om rädsla, där hotet om
våld aldrig är långt borta, om hemligheter som avslöjas vid fel tidpunkt och om att acceptera sig själv.
Utkommer: oktober
översättning: mårten westö
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-496-0
ISBN: 978-91-8019-864-6

Den smarta kvinnans
handbok i mord
victoria dowd
Det som skulle bli en mysig helg för Pandora Smarts
bokklubb blir istället till ett mysterium då en död
kropp hittas på hotellet. Är mördaren någon bland
dem? Att åka därifrån är inte ett alternativ, då gästerna har blivit insnöade i det ödsliga huset …
En bok som passar alla fans av Agatha Christie
och Liane Moriarty.
Utkommer: september
översättning: fredrika spindler
Omslag: henrik koitzsch
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-495-3
ISBN: 978-91-8019-867-7
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Vingar av lakan
sirpa kähkönen

Jordbor
sayaka murata

Det är juli 1941 och atmosfären i Kuopio är nästintill overklig. Oron för männen i kriget är ständigt
närvarande. Tidigt på morgonen anländer kabaréartisten Mizzi Unruh tillsammans med ett barn, vilket skakar om tillvaron för flera av stadens invånare.
Vid lunch ljuder sirenerna, bombplan är på väg.
Vingar av lakan skildrar en avgörande dag 1941 då
Kuopio utsattes för sovjetiska bomber. Vi får följa flera människors öden och liksom i de tidigare delarna
av Kuopiosviten handlar det främst om kvinnorna.

Natsuki Sasamoto är elva år och rotlös. Efter att ha
utsatts för ett övergrepp flyr hon in i en fantasi- och
drömvärld.
Drygt 20 år senare har hon ingått ett resonemangsäktenskap med en man som också haft en svår
uppväxt. Tillsammans bestämmer de sig för att välja
bort samhällets normer och regler.
Jordbor har ett unikt naivistiskt tilltal och rör sig
genremässigt i ett slags japansk magisk realism.

Utkommer: augusti
översättning: mattias huss
Omslag: eva lindeberg
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-527-1

Utkommer: september
översättning: vibeke emond
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-8018-522-6
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PALMSERIEN

”

Jag hade en farm i Afrika vid foten av berget
Ngong. Själva ekvatorn sträckte sig över höglandet
tjugofem mil längre norrut. Men min farm låg tvåtusen
meter över havet. Mitt på dagen kunde man nog känna
det som om man hade kommit högt upp och nära solen,
men eftermiddagarna och kvällarna var klara och svala
och nätterna var kalla
Det geografiska läget och höjden över havet förenade
sig här i att frambringa ett landskap som inte hade sin
like på hela jorden. Det var sparsamt, utdraget i linjerna; det fanns ingen överflöd någonstans och ingen prakt
i färger och vegetation som i de lågt belägna tropikerna.
Färgerna här var torra och brända som färgerna på
lergods. Trädens lövverk var tunt och lätt och uppbyggt
på ett annat sätt än lövverket i Europa, det växte inte i
kupoler, utan i breda, vågräta lager och parabler. Denna
säregna struktur gav de glest stående träden en palmliknande, bevingad silhuett eller en romantisk och heroisk
hållning, som en fullriggare med hissade segel.”

Den afrikanska farmen
karen blixen

UTKOMNA

Karen Blixens självbiografiska och mästerliga roman
Den afrikanska farmen har bland annat beskrivits
som ett av världslitteraturens mästerverk och en
oförglömlig historia som fascinerat generation efter
generation. Boken skildrar Blixens 17 år (1914–1931)
i Kenya, där hon ser tillbaka på en omvälvande och
händelserik tid. Hon har själv beskrivit tiden som
den rikaste i sitt liv.
Utkommer: september
översättning: artur lundkvist
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-535-6

innan bilden bleknat
nathalie sarraute
översättning :
carl gustaf bjurström
band: inb. m. skydd.
Omslag: emma graves
format: 135 x 210
Omfång: 253 sidor
ISBN: 978-91-8018-445-8

landet som icke är
christa wolf
översättning:
margaretha holmqvist
band: inb. m. skydd.
Omslag: emma graves
format: 135 x 210
Omfång: 103 sidor
ISBN: 978-91-8018-446-5

facklitteratur
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Det var soluppgång i djungelfästet. Morgondimmorna flöt trolska kring kullar klädda med
bambu, banjan och banan.
På paradplatsen hissades flaggan. Reveljen ljöd. Trumpetaren hade två brister: han kunde varken läsa noter
eller handskas med sitt instrument.
Tonerna blev falska. Men oljudet rymde trots och
uppnosighet.
Ännu en dag av krig kunde börja.
Slaget om Den Sovande Hundens Kulle stod mellan
Karenfolkets hedervärda gerilla och den generalsjunta
som i huvudstaden Rangoon (numera Yangon) kapat
makten i det tropiska, bördiga, mångfacetterade Burma
(numera Myanmar). Juntan hade upprättat en förtryckarstat som – med undantag för en kort demokratisk
period, ledd av Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi –
härjar än i dag.”

Jag tog taxi till kriget

staffan heimerson har en
lång karriär som reporter och
utrikeskorrespondent bakom
sig. På Lind & Co har han
tidigare utkommit med Lillan
och Tunnan – 20 kärleksfulla
kattberättelser, skriven tillsammans med Linda Skugge

Rädsla och lättsinne bland hjältar och
krigsherrar. Minnen och lärdomar från
34 krig.

staffan heimerson

Staffan Heimerson har rapporterat från 34 krig och
varit korrespondent i 13 länder på fem kontinenter.
Här skriver han personligt, initierat och engagerat,
med lika delar humor och allvar om sina erfarenheter och upplevelser av att vara på plats i krigsdrabbade områden.
Läsarna får bland annat följa med till Nicaragua
när sandinisterna störtade president Somoza, till
Syrien och krigets ofattbara fasor, till Angola där
Heimerson varje dag åt frukost och samtalade med
den legendariske journalisten Kapuściński, till Café
Avesta i Erbil i Kurdistan och till Myanmar där Heimerson olagligt uppsöker befrielsegerillan genom att
lifta med en ammunitionstransport på floden Moei.

Foto: Privat

Utkommer: september
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-529-5
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”

Bilradion var på. Lugna favoriter, samma radiokanal som brukade stå på hemma i köket när
mamma lagade mat. Bengt frustade över mig. Titiyo
sjöng ’Come along’, en låt som jag verkligen tyckte om
men som jag aldrig skulle kunna lyssna på igen utan att
få obehagskänslor. Låten tog slut, det gjorde inte Bengt.
Jag studerade björken utanför bilen, följde de svarta
fläckarna på den vita stammen, som snirklade sig upp
i ett vackert mönster ända upp till trädkronan som
hade fått nya, gröna löv. Det blev reklamavbrott. Jag
vred huvudet upp till bilens ljusgråa innertak. En lokal
bilhandlare berättade klämkäckt om Volvo V70: ’Imponerande bagageutrymme, hög säkerhet och komfort i
toppklass!’ Jag våldtogs i en Saab.”

Berättar du så dödar
jag dig
mathilda hofling
När Mathilda Hofling är 13 år kommer hon i kontakt med en man på nätet. Han lurar henne att ställa
upp på nakenbilder och hotar att skicka dem till hennes familj och vänner om hon inte fortsätter. Under
de följande åren säljer hon sin kropp och bryts systematiskt ner av sina förövare. Mathilda tror att allt
är hennes eget fel och att hon kommer att bli dödad
om hon berättar för någon utomstående. För att orka
leva utvecklar hon självskadebeteenden.
Under många år försöker Mathilda lämna prostitutionen. Efter ett våldsamt övergrepp där hon är
nära att dö får hon kraft att förändra sitt liv. Mathilda lyckas ta en annan väg och i början av den möter
hon kärleken.
Berättar du så dödar jag dig är en brutalt ärlig skildring av hur Mathilda blev offer för grooming och
hur det präglar henne än i dag.

mathilda hofling röstades
fram till Lyssnarnas sommarvärd i P1 år 2021. Hon arbetar
som fotograf och medicinsk
sekreterare och är 36 år gammal.

Foto: Sara Brehmer

Utkommer: september
Omslag: emma graves
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-474-8
ISBN: 978-91-8019-860-8
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George och Martha Washington tvingades vara
isär långa tider under sitt 40-åriga äktenskap.
Men eftersom Martha brände så gott som alla brev har
det varit svårt för eftervärlden att tolka deras förhållande. I en del biografier över Washington avhandlas hustrun summariskt på bara ett par sidor, som en oförarglig
rultig tant i spetskantad hätta, huvudet kortare än den
reslige maken. Detta är fel, menar nutida historiker, som
tecknar en ny bild av äktenskapet som ett partnerskap
med ömsesidig kärlek och respekt. Hon ville vara där han
var, han ville vara där hon var, för utan henne och hennes råd skulle han inte ha kunnat åstadkomma det han
gjorde. Hon bidrog till att skapa en kvinnoroll inte bara
för den nya republiken, utan för framtiden.”

USA:s alla första damer

karin henriksson är bosatt
i Washington D.C. sedan tre
decennier tillbaka och rapporterar regelbundet i flera medier. Hon har tidigare gett ut en
rad böcker om USA och dess
politiska förhållanden, bland
andra USA:s alla presidenter
och USA:s elitförband.

Från Martha Washington till Jill Biden

karin henriksson
USA är en republik – ändå finns en drottning.
Hustrun till presidenten förväntas ge upp sin egen
karriär för att bli ett icke-avlönat bihang. Hon bör
engagera sig i något behjärtansvärt, vara en skyltdocka för amerikanskt mode och i december visa
upp det överdådiga julpyntet i Vita huset. Vid andra
evenemang ska hon helst stå leende bredvid maken.
Om hon har något politiskt inflytande? Ja. Hon är ju
troligen den enda som han kan anförtro sig till och
vars råd han litar på.
Den första presidentens fru, Martha Washington,
skapade rollen som First lady, första dam. I utförliga
porträtt får vi stifta bekantskap med bland andra
Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy, Nancy
Reagan och Michelle Obama. Boken innehåller fakta och biografier över samtliga första damer.

Foto: Eva Lindblad

Utkommer: september
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-473-1
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Hjältekoden
Hur du klarar mer än du trodde
var möjligt

Gustav Vasa och hans
fiender
heikki ylikangas

Under sin karriär har amiral William H. McRaven
mött många verkligt exceptionella människor, från
de han träffade inom elitförbandet Navy SEALs, till
läkare, forskare, politiker och filantroper. Den här
inspirerande boken visar hur vi alla kan klara mer än
vi trodde var möjligt. Lind & Co har tidigare utgivit
hans bästsäljare Bädda din säng.

Gustav Vasa anses ha varit en tyrann. Mindre
kända är de som försökte förhindra hans politik.
Vasas första motståndare var den danske kungen
Kristian II. Övriga fiender tillkom när han var Sveriges kung (1523–1560). Andra viktiga motståndare
var reformationstillskyndaren Olaus Petri och
upprorsledaren Nils Dacke. Hur lyckades Vasa kuva
dem alla?

william h. m c raven

Utkommer: september
översättning: emeli andré
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-8018-283-6
ISBN: 978-91-8019-967-4

Utkommer: september
översättning: mattias huss
Omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 416 sidor
ISBN: 978-91-8018-245-4
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Eldledare
Memoarer från fortsättningskriget

dag hemdal
Under fortsättningskriget 1941 var författaren eldledare för ett stormbatteri, som bröt väg för dödsföraktande cykeljägare. Dessutom stred han på Hangö,
där hans batteri sköt de första salvorna mot fienden.
Han deltog också i erövringen av ön Mantsi, och
i ödemarkskriget i Fjärrkarelens urskogar. Boken
skrevs under en kort permission och utgavs ursprungligen 1941.

Utkommer: augusti
översättning: peter ullgren
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 264 sidor
ISBN: 978-91-8018-244-7

Seriemördare och
psykopater
Möten med världens värsta brottslingar

christopher berry-dee
Kriminologen Christopher Berry-Dee tar med läsaren
in i några av de mest hänsynslösa människornas mörka sinnen. Efter åratal av intervjuer med seriemördare, upptäckte han att deras avsaknad av ånger många
gånger var mer skrämmande än brotten de begått.

Utkommer: oktober
översättning: kjell waltman, inge r.l. larsson
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 320 sidor
ISBN: 978-91-8018-281-2
ISBN: 978-91-8019-880-6
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Atlas över andra
världskriget

Sverige under andra
världskriget

Offensiver, slag och vapen 1939–1945

Hemliga planer och projekt

david jordan
andrew wiest

Andra världskriget rasade i alla delar av världen, från
Arktis till Stilla havet. Boken visar detaljerat operationerna på land, till sjöss och i luften. I 168 färgkartor, med foton från striderna och initierade texter
skildras alla krigsskådeplatser.
Utkommer: augusti
översättning: jan malmsjö
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 200 x 260 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-8018-493-9

anders frankson (red.)
Hur planerade Sverige att bekämpa de tyska pansarförbanden? Fanns det hemliga spionbaser i landet?
Hur fungerade krigsårens hemliga övervakningsimperium, Säpos föregångare Allmänna säkerhetstjänsten? I denna rikt illustrerade bok lyfter flera av
våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta perspektiv på de dramatiska krigsåren 1939–45.

Utkommer: augusti
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 220 sidor
ISBN: 978-91-8018-472-4
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Östfronten i färg

Tjernobyl

Unika fotografier från andra världskriget

Kärnkraftsolyckan som förändrade
världen

anthony tucker-jones
Livet och döden på östfronten skildras här visuellt
genom mer än 250 häpnadsväckande färgfoton. Bilderna sätts i sammanhang och förklaras kunnigt av
experten Anthony Tucker-Jones. De erbjuder unika
och ofta överraskande insikter om krigets brutala
verklighet och människorna som hamnade i det.
Boken belyser andra världskrigets historia på ett helt
nytt sätt.
Utkommer: september
eveliquam doluptatio que dus, core
översättning: jan wibom
förord: david glantz
Omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 170 x 240 mm
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-8018-246-1

peter suppli benson
När reaktorn på kärnkraftverket i Tjernobyl smälte
och exploderade 1986 ledde det till en katastrof – både
lokalt och globalt. Problemen består, vilket bokens
många foton vittnar om. I ett nyskrivet kapitel skildrar författaren den dramatiska utvecklingen kring
Tjernobyl 2022 under det ryska kriget mot Ukraina.

Utkommer: oktober
översättning: emeli andré
fotograf: birgitte riber hald, lars klausen hald
Omslag: lind & co
Band: Inbunden med skyddsomslag
Format: 280 x 210 mm
Omfång: ca 180 sidor
ISBN: 978-91-8018-475-5
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Pepparkakor
marit hovland
Pimpa pepparkakorna i jul med denna kreativa
bakbok, proppfylld med goda, roliga och annorlunda
pepparkaksrecept. Här finns spännande smakkombinationer, förslag på dekorativa och nyskapande
glasyrer, tips på hur du kan pynta ditt hem, bygga
pepparkakshus eller skapa en fin julgåva. I den här
boken finns massor av inspiration, nya idéer och
pyssliga projekt som är roliga för hela familjen.

Utkommer: oktober
översättning: catharina andersson
Omslag: marit hovland och gyllene snittet
Band: Inbunden
Format: 195 x 250 mm
Omfång: 152 sidor
ISBN: 978-91-8018-369-7

Vintervarmt
Stickat för de små

agnes brandels
Sticka barnkläder och accessoarer till de minsta med
hjälp av denna inspirerande, lekfulla och användbara
bok. Här finns alltifrån småkusinernas slipover till
vardagssockor, vantar och en rad olika koftor och
tröjor. Sticka mössan till BB-väskan, filten till nya
barnbarnet eller koftan till kyliga dagar på förskolan. Boken innehåller 20 projekt med plagg i storlekar från nyfödd och upp till sex år. Här finns både
enkla och lite mer avancerade mönster.

Utkommer: september
Omslag: eva andreasson
Band: Inbunden
Format: 190 x 244 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-8018-488-5
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Stickning från norr

Sticka sockor och vantar

20 projekt med inspiration från
traditionella mönster

med inspiration från Norge

jenny fennell
Med inspiration från de skandinaviska och keltiska
områdena presenteras här 20 mysiga och moderna
stickprojekt. Välj och vraka bland fantastiska färgmönster från Fair Isle, klassiska aranflätor, och mer.

Utkommer: oktober
översättning: monika andersson
Omslag: eva andreasson
Band: Inbunden
Format: 190 x 246 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-8018-252-2

stora boken om psykologi
catherine collon (red.)
utkommer: augusti
översättning: kjell waltman,
inge r.l. larsson
omslag: dorling kindersley
band: inbunden
format: 195 x 235 mm
omfång: 352 sidor
isbn: 978-91-8018-490-8

nina granlund sÆther
Sticka vackra vantar och sockor – från härligt färgglada till mer dämpade toner – inspirerade av norska
traditionella stickmönster. Här finns även tips och
råd om uppläggning, minskningar och flerfärgsstickning, vilket gör vägen till ett par färdiga vantar
eller sockor både rolig och enkel att följa.
Utkommer: september
översättning: catharina andersson
Omslag: eva andreasson
Band: Inbunden
Format: 210 x 277 mm
Omfång: 152 sidor
ISBN: 978-91-8018-253-9

stora boken om filosofi
will buckingham (red.)
utkommer: augusti
översättning: lena kamhed
omslag: dorling kindersley
band: inbunden
format: 195 x 235 mm
omfång: 352 sidor
isbn: 978-91-8018-491-5

barn
&
ungdom
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En omöjlig kupp
sanna norlin
Dante har bestämt sig: han ska aldrig mer stjäla.
Men när han får en förfrågan från oväntat håll måste
han ändå prata med Vega, trots att han inte vill.
Snart planerar de en kupp som verkar lika bakvänd
som omöjlig. Den tredje boken om Dante och Vega
är en berättelse om lojalitet, knepiga vuxna och om
att våga ge sina vänner en andra chans.

Utkommer: oktober
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 160 sidor
ISBN: 978-91-8018-486-1
ISBN: 978-91-8019-866-0

Ishjärta
ann-charlotte
persson
Alvas familj ska flytta till Kalifornien. Hon är nervös
men det ska bli coolt att bo i USA. Men allt ställs på
ända när det visar sig att Alvas kusin Olivia är svårt
sjuk, det blir ingen flytt.
På sjukhuset träffar Alva familjestödjaren Jonathan.
När han föreslår att de ska träffas i hemlighet känns
det olustigt, men Alva trycker undan känslan av att
något är fel. Ända tills det inte längre går …

Utkommer: oktober
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-8018-487-8
ISBN: 978-91-8019-863-9
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Creepy camping
Rysliga historier vid lägerelden

per berg
Ville campar i skogen med sin pappa. På kvällen sitter han kvar själv vid lägerelden när det plötsligt knakar till bland träden. Några barn kommer ut ur skogen och medan mörkret lägger sig börjar de berätta
spökhistorier för varandra. Ville, som egentligen inte
gillar läskiga historier, lyssnar ändå. Historierna är
väl bara på låtsas? Men vilka är barnen egentligen …
Creepy camping är en samling rysliga historier för
alla som gillar att bli skrämda.

Utkommer: september
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 100 sidor
ISBN: 978-91-8018-485-4

Julosaurusen och
Vinterhäxan
tom fletcher
William Trundle återvänder till Nordpolen och
hamnar i ett magiskt äventyr tillsammans med
Julosaurusen (som är en dinosaurie, hur konstigt
det än låter!). Kan den mystiska Vinterhäxan hjälpa
William att rädda julen? En förtrollande bok full av
humor, magi och äventyr – en helt ljuvlig berättelse
för hela familjen!

Utkommer: oktober
översättning: hanna svensson
Omslag: gyllene snittet
Band: Inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-517-2
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peka & känn
fordon / DJUR
dawn sirett
Utkommer: augusti
översättning: lind & co
Omslag: dorling kindersley
Band: board book
Format: 138 x 138 mm
Omfång: 12 sidor
ISBN fordon: 978-91-8018-361-1
ISBN djur: 978-91-8018-360-4

vad är det? Min stora bildordbok
om djur
Utkommer: september
översättning: valle wigers
Omslag: fischer verlag
Band: board book
Format: 258 x 380 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-8018-395-6

pyssla & lek
bondgården / byggarbetsplatsen
Utkommer: augusti
översättning: lind & co
Omslag: imagine that
Band: häftad
Format: 216 x 280 mm
Omfång: 24 sidor
ISBN bondgården: 978-91-8018-365-9
isbn byggarb.: 978-91-8018-364-2

DINOSAURIEGÄNGET
SKATTJAKTEN
LARS MÆHLE
LARS RUDEBJER (ill.)

De populära vännerna Rasmus
Rex och Tim Trodoon är tillbaka
med ett nytt spännande äventyr!

fordon som jobbar
susanne gernhäuser
illustrationer: wolfgang metzger
Utkommer: november
översättning: valle wigers
Omslag: ravensburger verlag
Band: board book
Format: 210 x 235 mm
Omfång: 30 sidor
ISBN: 978-91-8018-479-3

Utkommer: oktober
översättning: barbro lagergren
Omslag: lars rudebjer
Band: Inbunden
Format: 200 x 250 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-8018-494-6

Den här gången hittar bästisarna
en mystisk skattkarta i buskarna
vid Rexgrottan. Det ska finnas
en skatt längst in i Sumpskogen!
Tim vill leta upp den men Rasmus är osäker, tänk om det är
läskiga dinosauriesjörövare som
ligger bakom? Men Tim lyckas
övertala Rasmus och de ger sig
väg på en skattjakt. På vägen måste de passera flera farliga hinder.
Kommer de att hitta skattkistan?
Och vad finns det i så fall i den?
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ÄVENTYR I SKOGEN MED BJÖRN
OCH HANS VÄNNER
RACHEL PIERCEY
FREYA HARTAS (ill.)

Utkommer: september
översätting: linda pelenius
Omslag: magic cat
Band: Inbunden
Format: 256 x 310 mm
Omfång: 40 sidor
ISBN: 978-91-8018-477-9

allt om jobbiga känslor – oro och
rädslor
felicity brooks
Utkommer: september
Omslag: usborne
översättning: sara jonasson
Band: Inbunden
Format: 240 x 290 mm
Omfång: 32 sidor
isbn: 978-91-8018-448-9

Storsäljare i
nyutgåvor!

Följ med på en spännande upptäcktsfärd i skogen! Underbara
och detaljrika illustrationer visar
naturens och årstidernas alla
skiftningar. Här får du se vad
som händer på våren när skogen
vaknar till liv, under sommaren när skogens djur badar och
ordnar picknick, på hösten när de
fixar en avskedsfest för flyttfåglarna och på vintern när de ägnar
sig åt vintersporter. På varje uppslag finns massor av saker att leta
efter och upptäcka.

allt du behöver veta om geografi
alice james
Utkommer: augusti
översättning: sara jonasson
Omslag: usborne
Band: Inbunden
Format: 188 x 240 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-8018-374-1

min stora bok med godnattsagor
caroline pitcher m.fl.
Utkommer: september
översättning: sara jonasson
Omslag: quarto
Band: Inbunden
Format: 230 x 253 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-8018-483-0

lyft och lär – allt som flyger
paul virr
Utkommer: augusti
översättning: Linn åslund
Omslag: gyllene snittet
Band: board book
Format: 218 x 280 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-8018-481-6

sagor för pojkar som vågar vara
annorlunda
ISBN: 978-91-8018-478-6
555 roliga klistermärken – jul
ISBN: 978-91-8018-371-0
555 roliga klistermärken – prinsessor
ISBN: 978-91-8018-372-7
Dinosaurier – magisk målarbok
ISBN: 978-91-8018-424-3
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tigerväktaren – striden om
jaderiket
maisie chan
Utkommer: november
översättning: ingela jernberg
Omslag: orchard books och gyllene
snittet
Band: Inbunden
Format: 129 x 188 mm
Omfång: 140 sidor
ISBN: 978-91-8018-331-4

jag överlevde d-dagen 1944
lauren tarshis
Utkommer: september
översättning: emeli andré
Omslag: yaffa jaskoll,
heather daugherty
Band: Inbunden
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 140 sidor
ISBN: 978-91-8018-325-3
ISBN: 978-91-8019-862-2

vår otroliga historia – en resa
tillbaka i tiden
Utkommer: september
översättning: shu-chin hysing
Omslag: gyllene snittet
Band: Inbunden
Format: 235 x 281 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-8018-447-2

STORA BOKEN OM JORDEN

Ej
slutgiltigt
omslag
barnens uppslagsverk — bergarter
och kristaller
Utkommer: september
översättning: kent larsson
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 216 x 280 mm
Omfång: 72 sidor
ISBN: 978-91-8018-327-7

Utkommer: oktober
översättning: shu-chin hysing
Omslag: dorling kindersley
Band: Inbunden
Format: 252 x 301 mm
Omfång: 208 sidor
ISBN: 978-91-8018-518-9

Upptäck vår planet i denna
faktaspäckade och storslagna
bok. Magnifika och detaljrika
bilder levandegör jordens enorma
mångfald av växter, djur, natur
och människor. Här kan du bland
annat lära dig om olika livsmiljöer och ekosystem – i grottor, på
savannen och djupt nere i haven.
Du kan ta reda på vad som håller
jorden kvar på sin plats i solsystemet, besöka en regnskog eller
utforska vägen upp till Mount
Everests topp.
Stora boken om jorden är en
fascinerande, allomfattande och
mycket rikt illustrerad faktabok
som visar vår otroliga planet som
du aldrig sett den förut. Läs, titta
och låt dig förundras!

pocket
&
ljud
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POCKET

SEPTEMBER

POCKET

OKTOBER

överlev krisen — prepping
och vardagsberedskap
trygve skanding
jostein saakvitne
översättning: jan wibom
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-8018-510-3

”Helt klart en läsvärd bok som fyller ett viktigt syfte.”
Mariestads-Tidningen
”en ypperlig bok om man vill börja läsa in sig på ämnet”
Skaraborgs Allehanda
”en lättläst och nyttig handbok för alla vardagspreppare”
Boktugg

det lilla biblioteket
på söder
camilla dahlson
Omslag: emma graves
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-8018-511-0

”Vad kan gå fel när boken utspelar sig på ett bibliotek,
en perfekt miljö för en bokälskare som jag […] jag dras
snabbt in i storyn och befinner mig snart på Söders
biblioteket med Astrid och Karin. Detta är en av
Camillas stora styrkor som författare, hennes miljö- och
karaktärsbeskrivningar – skickligt.”
Veronica Andersson, Omnible

finlands okända krig
aapo roselius
oula silvennoinen
översättning: mattias huss
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 399 sidor
ISBN: 978-91-8018-512-7

dom meddelas redan i natt
dag öhrlund
Omslag: nils olsson
Omfång: 371 sidor
ISBN: 978-91-8018-509-7

”fyllt med svart humor och överraskningar”
Björn Stenberg, Norrbottens-Kuriren

”En oerhört fascinerande bok”
Heléne Lööw

”Det här är en serie som är allt annat än Svensson-lagom.”
Belinda Graham, JPS Media

”Forskarduon gör ett övertygande och stundtals
chockerande intryck på läsaren. Sambandet med tidens
allmänna tumult fördjupar perspektiven, och krigandets
vansinne och meningslöshet porträtteras väl i tät prosa.”
Helsingin Sanomat
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POCKET

NOVEMBER

fri från skulden
marianne cedervall
Omslag: anna henriksson
Omfång: 343 sidor
ISBN: 978-91-8018-513-4

”Hon bygger miljöer läsaren kan känna igen sig i och
fyller på med lagom mycket rysansvärt, blandat med
mys och hemtrevnad.”
Ragnhild Oxhagen, Ölandsbladet
”språket flyter lätt och för hela tiden berättelsen framåt”
Johanna Svensson, Dagen

i främsta linjen
— reservfänrik under
finska vinterkriget
dag hemdal
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 216 sidor
ISBN: 978-91-8018-514-1

”Krigsskildringar på svenska är tack och lov ovanliga.
Därför blir Hemdals knappa prosa desto mer drabbande.
Han var journalist, vilket märks. […] Händelseförloppen
precist skildrat. […] Sentida ögon anar mycket mellan
raderna. Men där lämnas vi –förfärande nog – åt vår
egen fantasi.”
Andreas Ericson, Svenska Dagbladet

POCKET

DECEMBER

de fattigas krig
éric vuillard
översättning: jan stolpe
efterord: kristoffer leandoer
Omslag: niklas lindblad
Omfång: 106 sidor
isbn: 978-91-8018-516-5

”På skenbart enkel, glasklar prosa skildrar Vuillard en
karismatisk gestalt som verkar under en våldsam övergångsperiod i Europas historia. De fattigas krig är en glödande
appell för det nödvändiga i att göra motstånd”
Vi Läser
”Ett bländande stycke historisk återblick och en revolutionär predikan, ett rasande fördömande av ojämlikhet.”
Internationella Bookerprisjuryn

rötter av blod
lina arvidsson
Omslag: emma graves
Omfång: 384 sidor
isbn: 978-91-8018-515-8

”Men hur spännande kan det vara egentligen? Jo,
väldigt skulle jag säga.”
Marie Magnusson, Smålandsposten
”en äkta bladvändare. Andlöst läser man de sista kapitlen
och vänder varje sida med viss bävan över vad som
komma skall.”
Nisse Scherman, Dast Magazine
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”

Mannen stod i mittgången med ett fast grepp
om en stolpe, medan spårvagnen störtade nerför
Aschebergsgatan. Han var helt fokuserad på att hålla
balansen tills hans blick råkade falla på en flicka, som stod
strax intill.
Det var bara ett flyktigt ögonkast, men mer behövdes
inte. Så fort han såg henne, visste han att hon var kvinnan han letat efter så länge. Den enda rätta. Allt stämde
med bilden han bar inom sig. Den nätta kroppen. Den
perfekta profilen och det långa, blonda håret. Äntligen
möts vi, tänkte han. Som jag har längtat.”

Den han dyrkar
inger jalakas
Allt är nytt och spännande för Jenny. Storstaden.
Studierna på Göteborgs universitet. Spårvagnsresorna till och från föreläsningarna. Och hon njuter av
att se på folklivet när spårvagnen passerar centrum.
Men när Jenny slutar svara i telefon blir hennes
syster orolig och ber kriminalinspektör Margareta
Nordin om hjälp. Men inte heller hon lyckas få kontakt med Jenny. Var finns hon? Och hos vem?

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

inger jalakas är journalist
och författare. Hon debuterade som deckarförfattare 1999
med novellsamlingen Lustmord, som hon skrev tillsammans med Ulla Trenter. Den
första egna deckaren, Krokodilens leende, gavs ut 2000. Sedan
dess har hon utkommit med
ytterligare nio deckare där
kriminalinspektör Margareta
Nordin är huvudperson.

Tidigare böcker på Lind & Co av Inger Jalakas

Utkommer: november
Omslag: emma graves
uppläsare: maria lyckow
ISBN: 978-91-8019-381-8
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de vackraste mord hon känner
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: augusti
uppläsare: fredde granberg
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-578-2

dödsdansen
ann-sofi forsmark
Utkommer: september
uppläsare: gabriella boris
omslag: niklas lindblad
ISBN: 978-91-8019-907-0

Julkalender
i 24 avsnitt

i hämndens spår
lourdes daza-gillman
Utkommer: oktober
uppläsare: sofia berntson
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-903-2

julbröllop och adventsstök
anna johansson
Utkommer: december
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-832-5

Julkalender
i 24 avsnitt

Julkalender
i 24 avsnitt

decemberdåd
felix åberg
Utkommer: december
uppläsare: fredde granberg
omslag: henrik koitzsch
ISBN: 978-91-8019-814-1

jul i klockarviken
lena lindgård
Utkommer: december
uppläsare: jenny lindberg
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-831-8
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mordet på södermalm
reine nelson och jan olsson
Utkommer: november
uppläsare: reine brynolfsson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-854-7

den mörka scenen
jasmine kara
Utkommer: november
uppläsare: ella schartner
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-813-4

ännu ett förvånat lik
peter k. andersson
Utkommer: november
uppläsare: per runhammar
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-931-5

sakrament
christian svahn
Utkommer: september
uppläsare: fredde granberg
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-950-6

den som tystar
anna johansson
utkommer: november
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-837-0

råttkrutet
andreas karlsson
Utkommer: oktober
uppläsare: fredde granberg
omslag: henrik koitzsch
ISBN: 978-91-8019-935-3

omslagsfoto: shutterstock
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

