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PALMSERIEN

Det hon minns
marÍa luisa bombal
María Luisa Bombals roman Det hon minns har beskrivits som startskottet för genren magisk realism.
Nu kommer den för första gången i svensk översättning. I boken möter vi Ana Maria som ligger på sin
dödsbädd, omgiven av sörjande. Trots att hon är död
ser hon och minns hon. På en poetisk prosa skildras
Ana Marias tillbakablickar på sitt liv och personerna
som befolkade det. Hon minns barndomen, den första förälskelsen och den första heta passionen. Hon
ser tillbaka på sitt äktenskap, på ljuset och mörkret
som funnits i livet, på det som aldrig blev och det
hon aldrig fick.
marÍa luisa bombal (1910–1980) var en chilensk
författare som aldrig fick något riktigt erkännande under sin livstid. Idag räknas hon som en av
1900-talets främsta spanskspråkiga författare och
bland andra Gabriel García Márquez och Isabel
Allende har vittnat om hennes stora inflytande.

”

Och när det hade mörknat öppnades ögonen lite.
Åh, bara lite, mycket lite. Som om hon ville se, i
skydd av långa ögonfransar.
I skenet av de höga vaxljusen böjde sig de vakande
fram över henne för att betrakta den smala strimman
mellan ögonlocken, ren och genomskinlig, som döden inte
hade lyckats grumla.
Förundrade och respektfulla stod de där, utan att veta
att hon såg dem.
För så var det, hon såg, hon kände.
Och här ligger hon nu, orörlig, utsträckt på rygg i den
breda sängen som bäddats med broderade lavendeldoftande lakan – de som alltid förvaras bakom låst skåpdörr –
och insvept i morgonrocken av vitt siden, som brukade få
henne att se så gracil ut.
Hon skymtar sina händer, löst korslagda på bröstet
över ett krucifix, händerna som nu ser märkligt ömtåliga
ut, som två fridsamma duvor.”

Tidigare utgivna titlar i Palmserien:

isbn: 978-91-8018-445-8

isbn: 978-91-8018-446-5

Utkommer: Mars
översättare: lena heyman
förord: ulf eriksson
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-8018-632-2

isbn: 978-91-8018-535-6
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Min kära syster,
Jag gratulerar dig till att snart få ta emot den
mest koketta kvinnan i England. Jag har alltid fått lära
mig att se på henne som en mycket framstående flirt,
men nyligen har jag av en händelse råkat höra detaljer
om hennes uppförande på Langford, vilka bevisar att
hon inte inskränker sig till det slags hederliga flirt som
tillfredsställer de flesta människor, utan aspirerar på den
utsökta tillfredsställelsen att göra en hel familj olycklig.
Genom sitt sätt mot mr Manwaring gjorde hon hans fru
svartsjuk och olycklig, och genom sin uppmärksamhet mot
en ung man som förut varit fäst vid mr Manwarings
syster, berövade hon en älsklig flicka hennes tilltänkte
fästman. Allt detta hörde jag genom en mr Smith som
nu finns här i grannskapet ( jag har ätit middag med
honom på Hurst och Wilford). Han hade just kommit
från Langford, där han vistades två veckor samtidigt
med Hennes nåd och han är därför väl ägnad att lämna
uppgifter.
Vilken kvinna det måste vara! Jag längtar efter att
träffa henne och tackar självfallet ja till din vänliga
inbjudan, så att jag kan få ett begrepp om den tjuskraft
som kan åstadkomma så mycket – på samma gång väcka
kärlek hos två män av vilka ingen var fri att skänka
henne den – och allt detta utan ungdomens charm.”

Lady Susan
jane austen
Lady Susan är en underhållande brevroman och ett
av Jane Austens tidiga verk, skriven 1793–94, men
utgiven postumt. I brev som skickas mellan romanens karaktärer får vi följa änkan Susan Vernons
försök att skaffa både sig själv och sin dotter ett gott
parti. Susan är inte bara bedövande vacker utan också
intelligent och kvick. Men där slutar likheterna med
den typiska hjältinnekaraktären. I breven tecknas ett
porträtt av en självisk, hänsynslös och manipulativ
kvinna som spelar ett cyniskt och slugt spel med
männen i sin omgivning.
Lady Susan sticker ut bland Jane Austens verk, bland
annat i det att Susans omoraliska beteende inte straffas lika hårt som liknande handlingar gör i Austens
övriga böcker.

jane austen (1775–1817) är med sina kärleksromaner en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska
författare. Hon föddes i Hampshire som det sjunde
barnet av åtta. Hennes pappa, som var kyrkoherde,
uppmuntrade sina döttrar att läsa och Austen började tidigt skriva. Hennes första publicerade roman
var Förnuft och känsla som gavs ut 1811. Austens
romaner utspelar sig i den brittiska aristokratin och
innehåller ofta undertoner av kritik mot överklassens sociala konventioner vilka hämmade främst
kvinnor att finna kärlek och lycka.

Utkommer: januari
översättare: Eva liljegren
förord: Amanda svensson
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-8018-621-6
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I en resehandbok om Indokina från 1923, efter
en annonssida för firman Ridet & Cie, en vapenhandlare i centrala Hanoi som tillhandahåller ’vapen och
ammunition för jakt och krig, alla tillbehör för jägare och
turister, automatpistoler och karbiner’, och innan man
ens har hunnit läsa om ’Övre Tonkins mest pittoreska del
där det finns mängder av naturliga sevärdheter’, hamnar
man i ett litet lexikon, en parlör för semesterfirare där
de första grunderna lyder på franska: ’Hämta en riksha,
öka farten, sakta in, sväng till höger, sväng till vänster,
tillbaka igen, fäll upp suffletten, fäll ner suffletten, vänta
på mig här ett ögonblick, kör mig till banken, till juveleraren, till kaféet, till polisstationen, till koncessionen.’
Detta var det basala ordförrådet för den franska turisten.”

”Utmaningen för Vuillard är framför allt att plocka
isär den unkna nostalgin om den gamla goda tiden
med kolonier och med ett fint och elegant kolonialt
Frankrike, självsäkert och hedervärt.”
La Croix
”Stor konst.”
Livres Hebdo

Ett uttåg med heder
Éric vuillard
På 1920-talet besöker en delegation Franska Indokina
och tjänstemännen konfronteras med de slavliknande
arbetsvillkoren på en gummiplantage. Via Cao Bang,
en fransk stödjepunkt nära kinesiska gränsen som
1950 blev totalt omringad av vietnamesiska trupper,
förs vi till det förkrossande franska nederlaget vid
Dien Bien Phu 1954. Hur kunde det ske? Hur gick
diskussionerna i Paris om kriget och kolonialpolitiken? Här skärskådas de inblandades motiv, deras
sociala tillhörighet, släktband och nätverk.
Stilsäkert och skoningslöst skildrar Ett uttåg med
heder hur två av världens mäktigaste länder förlorade
mot vietnameserna, och slungar in läsaren i den härva av intressen som ledde till amerikanernas nesliga
uttåg ur Saigon 1975.
éric vuillard föddes i Lyon 1968, och har tidigare
skrivit tio prisbelönta verk. På svenska finns sedan
tidigare Dagordningen och De fattigas krig.

”En rad scener sammanfogade med lysande
stilkonst.”
L’Histoire

isbn 978-91-8018-516-5

isbn 978-91-7903-528-0

Utkommer: januari
översättning: jan stolpe
efterord: kristoffer leandoer
Omslag: Niklas Lindblad
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-8018-503-5
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En lampa som tänds. Steg mot golvet. En glipa
i gardinen. Hon ser inget därute. Det rasslar i
det gamla låset. Med ett gnisslande glider fönstret upp.
En doft av parfym slingrar sig ut. Modigt sträcker hon
sig över karmen. Ser åt ena hållet och sedan det andra.
Inte ett liv, bara tysta parkerade bilar i en lång rad efter
trottoarkanten.
’Är det någon där?’ Rösten är låg och har ett stänk av
oro. Rentav skräck.
För sent, lilla vän, för sent. Skuggan som gäckar dig
har redan försvunnit i skydd av portgången. Sov gott,
kära du, sov gott. Tills nästa gång …”

I gryningen andas inget
marianne cedervall
Det blåser nya vindar för Anki Karlsson på Gotland.
Vapendragaren Tryggve har tröttnat på livet som
änkling och träffat en dam genom kontaktannons.
Själv har Anki fullt upp med att planera en långritt
för en större grupp och försöker låtsas som om det
inte gör henne något att Tryggve skaffat sig damsällskap.
När ritten är i gång visar det sig att somliga av
deltagarna knappt står ut i varandras närhet. En
morgon hittas en deltagare död och kort därefter
försvinner en annan. Anki och Tryggve får lägga
privatlivet åt sidan för att inleda sina egna undersökningar. Frågan är om alla deltagarna i långritten
varit helt ärliga med vilka de är och var de kommer
ifrån. Är Tryggves nya kvinna verkligen den hon
utger sig för att vara? Och vem är mördaren?

Foto: Eva Lindblad

marianne cedervall är
författaren bakom böckerna
om Anki och Tryggve, Mirjam och Hervor och deckarprästen Samuel, som alla
vunnit många läsares hjärtan.
I gryningen andas inget är den
sjätte boken i hennes populära
Gotlandsbaserade mysdeckarserie.

Utkommer: januari
Omslag: Sofia Scheutz
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-611-7
ISBN: 978-91-8051-531-3
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”Vem tusan ger sig ut på sjön i det här vädret?”
utbrast gubben högt när han såg den vilt gestikulerande mannen i båten.
”Help!” skrek mannen.
Farbrorn vinkade först åt honom att närma sig bryggan, men sänkte därefter handen och tecknade åt honom
att slå av på hastigheten.
Gasen ströps, motorn stängdes av och båten gled in
mot hamn. Föraren såg medtagen ut. Håret var ovårdat,
ansiktet skäggigt, kroppen såg avmagrad ut, på gränsen
till utmärglad. Han var insvept i en filt. Stapplande tog
han sig fram i fören och greppade tampen. Han slängde
den mot mannen på bryggan som skickligt fångade den,
drog in båten och förtöjde.
’Jag ska hjälpa dig’, sa gubben och sjönk ner på knä.
Han sträckte sina armar mot gestalten i båten.
Med gemensam kraft baxades den utmattade båtföraren upp på bryggan. Han lade sig på rygg för att pusta
ut, med slutna ögon.
Hunden var uppspelt och ville hälsa på den nyfunna
vännen.
’Vatten, snälla … polis … hjälp’, viskade den kraftlöse
mannen. Sedan förlorade han medvetandet.”

Manipulatören
anders gustafson
johan kant
En kall vintermorgon upptäcks en medtagen man
som driver i en båt. Ett par som rastar hunden lyckas
få honom iland. Mannen talar inte svenska och är
knappt vid medvetande, men vill omgående prata
med polisen.
Samtidigt drabbar en stöldvåg Norrtälje med
omnejd. Kriminalinspektör Solbritt Andersson känner sig pressad och polisstyrkan försvagas när flera
kollegor begär ledigt. På det personliga planet är det
inte lättare. En morgon säckar hennes bil ihop på en
kritisk sträcka av landsvägen. Dotterdottern Isabelle
genomgår en dramatisk förlossning och Solbritts son
drabbas av en hemsk olycka. Solbritt inser att hon
måste ta det lugnare. Hon hittar en kurs i stresshantering hos organisationen New Light, som just
etablerat sig på Singö. Många attraheras av deras
budskap om personlig utveckling och harmoni. Men
inget är som det verkar. Och vem är egentligen mannen i båten?

anders gustafson
och johan kant
jobbar till vardags
som förläggare
respektive grundskolechef. Manipulatören är den
sjunde fristående
delen i den populära Singöserien,
Foto: Eva Lindblad
som hittills sålt i
över 450 000 exemplar. Böckerna finns även tillgängliga på norska,
danska och finska.

Utkommer: januari
Omslag: nils olsson
Band: Inbunden
Format: 155 x 228 mm
Omfång: ca 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-641-4
ISBN: 978-91-8019-474-7
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Tåget kom närmare och närmare. Trots den höga
farten tyckte Dominic att det var som om allting
skedde i slow motion. Han kände hur svett bröt fram i
pannan och han hade börjat andas i korta stötar. Sedan
upphörde hans andning helt.
’Dominic?’ sa Leo med skälvande röst, men nu fanns
det ingenting någon kunde göra.
Några sekunder före kollisionen såg Dominic lokförarens likbleka ansikte. Mannen hade redan förstått att
han inte skulle hinna få stopp på tåget. Några fåglar lyfte
från spåret ett tiotal meter framför loket och flaxade i
väg i samlad tropp.
Dominic trodde först att lokföraren skulle vända bort
ansiktet, men det var som om blicken var fastfrusen vid
bilen.”

Den sjunde kretsen
tony fischier
En man försöker ta sitt liv, men räddas i sista stund
av förbipasserande.
En högt uppsatt polisman hittas mördad.
En tredje man dör under fasansfulla former i centrala Göteborg. Och det är bara början …
Niklas Ragnvik och hans kollegor hinner knappt
börja utreda ett mordfall förrän nästa offer påträffas.
Vad är det som pågår och vad är det för ett märkligt
ordenssällskap som dyker upp i flera av vittnesmålen?
Ragnviks flickvän, privatdetektiven Maxine Adlerkrantz, får ett fall av mer personlig karaktär när
hennes egen pappa blir utsatt för ett brott. Maxine
och pappan har tidigare haft en skakig relation, kanske kan detta vara vägen mot försoning.
Den sjunde kretsen är den tredje boken i serien om
kriminalkommissarie Niklas Ragnvik vid Göteborgspolisen.

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

Utkommer: januari
Omslag: anders timrén
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 550 sidor
ISBN: 978-91-8018-618-6
ISBN: 978-91-8019-861-5
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I samma ögonblick som bilen lättade från vägbanan delades livet i två. Ett före och ett efter. Bilen
svävade fritt i luften, blev hängande ett ögonblick innan
gravitationen åter började fungera och drog den tunga
metallen mot jorden.
Kvinnan som körde hade tidigare sagt till mannen i
passagerarsätet att det inte var halt, men det tunna regnet hade smugit sig på och lagt sig som en skir hinna över
vägen. Kanske var det den förrädiska halkan i aprilkvällens kyla som fått bilen att köra över de vita linjerna,
snudda vid mitträcket, studsa ut i vägbanan och slungas
upp i luften. Eller var det en stund av ouppmärksamhet
som följde det korta samtalet i bilen? Då, när kvinnan
hastigt såg på mannen i passagerarsätet och harklade sig.
’Jag orkar inte längre’, sa hon. ’Jag menar det. Nu
får det räcka.’
Mannen stirrade på hennes stela profil. ’Vad menar
du?’
Hon sneglade på honom, suckade. ’Jag trodde aldrig
att vi skulle hamna här. Jag hade hoppats att det skulle
lägga sig. Att vi kunde få lite lugn och ro, äntligen. Jag
menar …’
Mannen nickade, som för sig själv. ’Jag vet. Jag med.
Men nu är vi här. Vi har inget annat val än att fortsätta.’”

Mitt namn, ditt blod
lina arvidsson
Sonja har vuxit upp i en familj där psykisk ohälsa
och ett överbeskyddande föräldraskap överskuggat
allt. Nu tar hon ett stort steg mot självständighet
genom att börja studera på den lokala folkhögskolan,
till pappans stora förskräckelse.
Men precis när Sonja börjar våga ta för sig av sitt
nya liv slår olyckan till och i svallvågorna av den
upptäcker hon att det är något i familjens förflutna
som inte stämmer. En skugga sträcker sig från hennes födelse i föräldrarnas hemby Bruksvallarna ända
in i nuet, en skugga som verkar vilja dem alla illa.
Mitt namn, ditt blod är Lina Arvidssons fjärde bok,
en mörk spänningsroman om att plötsligt stå ensam i världen och att då upptäcka att livet byggts på
lögner.

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

Foto: Eva Lindblad

Utkommer: januari
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 275 sidor
ISBN: 978-91-8018-619-3
ISBN: 978-91-8051-549-8
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Inget kvar att förlora
göran sällqvist

Bevakad
lotta luxenburg

Ett brutalt mord sker i Göteborg. Polisen misstänker
till en början att det är ett isolerat brott med rasistiskt motiv, men när en död man hittas vid Arlanda
flygplats blir det snart tydligt att fallen hänger ihop.
Jenny Wallin ansvarar för polisutredningen i
Göteborg. Hon är både tidigare kollega och nära vän
till Rickard Ander, men deras vänskap sätts på spel
när Maya Hadid, vd i Rickards säkerhetsbolag, blir
misstänkt för båda morden. Maya, som nu är spårlöst försvunnen.

Kriminalarna Nick Johansson och Klara Pil och deras kollegor vid Stockholmspolisen blir involverade
i ett fall som börjar med att en tonårspojke anmäls
försvunnen. Utredningen står länge och stampar
men när saker och ting väl börjar falla på plats tar
allt en mycket obehaglig och oväntad vändning.
Lotta Luxenburg har gjort stor succé på ljudboksmarknaden med Försvunnen, Spårlöst, Förföljda, Jagad, Fångad och Eliminerad. Bevakad är bok nummer
sju i samma serie.

Utkommer: februari
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-617-9
isbn: 978-91-8051-541-2

Utkommer: mars
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 250 sidor
ISBN: 978-91-8018-614-8
ISBN: 978-91-8051-557-3
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Vargdräparen
sara hagström
I Junsele är alla hjärtligt trötta på den riksbekanta
vargen som i media till och med fått namnet Junselevargen. Men när en man hittas skjuten till döds
och misstankarna riktas mot en person som haft en
konflikt med den döde i just vargfrågan, bubblar
gamla oförrätter upp till ytan och många ställs inför
val de aldrig trott att de skulle behöva göra.
Sara Hagströms debut Vargdräparen handlar om
grupptryck, lögner och om hur livet i glesbygden
sällan är som den stereotypa bild många har.
Utkommer: april
Omslag: Henrik Koitzsch
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-612-4
ISBN: 978-91-8052-290-8

Elddopet
jesper ersgård
patrick ersgård
Sam Miltons debutroman blev en världssuccé, men
efter en personlig tragedi är han vilsen. När svensk
underrättelsetjänst oväntat vill ha hans hjälp tackar
han ja i hopp om att få en ny start. Han ska inleda
en kontakt med en ökänd vapenhandlare som älskar
Miltons roman, bygga upp ett förtroende och sedan
lämna över till en professionell agent. Elddopet är en
actionthriller med mycket humor och tvära kast.

Utkommer: april
Omslag: Cecilia Danneker Engström
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-644-5
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Jakten
felix åberg
För de som överlevde den stora farsoten har livet
blivit en farofylld och grym vardag. På Ekerö håller
sekten Ljusets Barn tusentals anhängare i ett järngrepp. Tonårige Lukas har lämnats där av sin farsotssmittade pappa men tar det livsfarliga beslutet att fly.
Antonia och hennes båda vänner ger sig som en sista
desperat utväg av mot Eldorado, en koloni och frihamn. När de inblandades livsöden tvinnas samman
blir framtiden mer oviss än någonsin tidigare och
själva farsoten ter sig som det minsta problemet.
Utkommer: april
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-639-1
isbn: 978-91-8019-594-2

Kampen om Danelagen
Jomsviking 4

bjØrn andreas
bull-hansen
I den fjärde fristående delen i serien om Torstein,
krigaren som en gång var träl, tas vi med till de
dramatiska år då England härjades av en erövring
som förändrade historien. Danskar slogs mot danskar, saxare mot saxare, i en strid där man inte alltid
kunde lita på sin krigsherres lojalitet.
Utkommer: januari
översättning: jan wibom
Omslag: Henrik Koitzsch
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 500 sidor
ISBN: 978-91-8018-610-0
isbn: 978-91-8052-304-2
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Gula rosornas stad
sofie axelzon

Tillbaka till Storforsen
anna keiler

Vid ett grävjobb på platsen där Strängnäs kloster låg
finner man sju kistor – innehållande en medeltida
bokskatt. Den unga bokhistorikern Iris får i uppdrag
att gå igenom det spektakulära fyndet. Tillsammans med kollegan Hannes börjar Iris samtidigt ett
sökande efter ledtrådar till sin egen släkts historia.
Och allt pekar mot en muntlig legend – om en munk
och en nunna som för mer än femhundra år sedan
inledde en förbjuden kärleksförbindelse.

Efter en fruktansvärd familjetragedi flyr den 18-åriga Vendela från hembyn Storforsen till ett nytt liv
i Stockholm. Det är först när hennes mamma blir
akut sjuk, sexton år senare, som Vendela inte har
något annat val än att åka tillbaka.
När Vendela står öga mot öga med tonårens fasor
tvingas hon till stora beslut. Ska hon för första gången avslöja vad som egentligen hände? Kanske upphör
mardrömmarna då, men hon riskerar att ännu en
gång förlora allt hon håller kärt.

Utkommer: april
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-640-7
isbn: 978-91-8019-958-2

Utkommer: mars
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-616-2
isbn: 978-91-8052-234-2
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Bröllop vid Sommen
camilla dahlson

Konungens ultimatum
tua burlin

Idyllen vid Sommen skakas om när en riktig drummel flyttar in, en som tycks tro att både strandpromenaden och öarna i sjön tillhör honom. Majlis blir
topp tunnor rasande och pratar ihop sig med Disa,
det här måste de göra något åt!
Drömmen om en gårdsbutik börjar bli verklighet
på Svalarps gård och en av gästerna gör ett starkt
intryck på Disa. Vem är han? Dessutom spirar kärleken både här och där, rentav så pass att det börjar
pratas om ett bröllop vid Sommen …

Matilda gör allt för att undkomma en trolovning
som skett på order av kungen. Vill hon undvika
avrättning som straff för överfallet på en fogde
måste hon lyda. Trond rider till Stockholm för att be
kungen om nåd – hinner han innan det är för sent?

Utkommer: april
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 125 x 190 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-633-9
isbn: 978-91-8019-839-4

Konungens ultimatum är den andra delen om allmogeflickan Matilda och riddaren Trond, en härlig historisk romance fylld av äventyr, spänning, förbjuden
kärlek och passion.
Utkommer: mars
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 280 sidor
ISBN: 978-91-8018-602-5
isbn: 978-91-8019-851-6
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Morden i Marlow
robert thorogood

Stilla veckan
sven petter næss

En sen kväll då 77-åriga Judith Potts tar sin dagliga simtur blir hon vittne till det brutala mordet på
grannen som bor på andra sidan av floden. Då polisen sedan inte vill tro henne, tar Judith lagen i egna
händer tillsammans med två osannolika vänner hon
hittar under utredningens gång. Morden i Marlow är
en pusseldeckare av bästa slag.

Harinder Singh återvänder motvilligt till hemstaden
för att hjälpa den lokala polisen med utredningen
av ett dråp. Den döde är son till stadens starke man
och har kopplingar till en försvunnen ung kvinna.
Många har något att dölja och långt ifrån alla vill
berätta var de befann sig när dråpet skedde.
sven petter næss tilldelades 2020 det prestigefyllda
Rivertonpriset för årets bästa norska kriminalroman
för Skjebnesteinen, uppföljaren till Stilla veckan.

Utkommer: februari
översättning: lena kamhed
Omslag: emma graves
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 300 sidor
ISBN: 978-91-8018-608-7
isbn: 978-91-8051-546-7

Utkommer: mars
översättning: erik nisser
Omslag: nils olsson
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 350 sidor
ISBN: 978-91-8018-613-1
Isbn: 978-91-8051-545-0

facklitteratur
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Härdad
rené dahl andersen
casper fauerholdt

René flyttar till Köpenhamn och drömmer om att
jobba inom polisens tuffaste grupp. När han når sitt
mål kastas han in i en gråzon mellan samhällets lagar
och polisledningens order. Efter 20 års arbete som
narkotikapolis och undercoveragent för säkerhetspolisen kan René inte längre skilja mellan rätt och fel.
Han stjäl, avslöjas och tvingas lämna poliskåren.

Utkommer: mars
översättning: Leif jacobsen
Omslag: Lind & Co
Band: Inbunden
övrigt: rikt illustrerad
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 450 sidor
ISBN: 978-91-8018-476-2
isbn: 978-91-8051-550-4

A-6171: Jag överlevde
Auschwitz
ferenc göndör
1944 deporteras Ferenc till Auschwitz. Där får han
sin nya identitet – A-6171 – tatuerad på armen. Denna gripande berättelse om en ung människa, som
lyckas överleva mot alla odds, kommer nu i efterlängtad nyutgåva. Ferenc Göndör (1928–2010) föddes i Ungern och blev svensk medborgare 1959. Han
höll många föredrag på skolor om sina erfarenheter.
Utkommer: januari
efterord: christer mattsson
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
övrigt: illustrerad
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 256 sidor
ISBN: 978-91-8018-566-0
isbn: 978-91-8051-551-1
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Världens 50 farligaste
företag
juha-pekka raeste
hannu sokala
Multinationella företag påverkar hur vi tänker och
till och med vem vi röstar på. För att framtiden inte
ska dikteras av företag, utan av människor, behöver
vi mer kunskap. De båda erfarna ekonomijournalisterna Hannu Sokala och Juha-Pekka Raeste beskriver här 50 företag som utgör en central del av det
globala näringslivet.
Utkommer: januari
översätting: mattias huss
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: ca 400 sidor
ISBN: 978-91-8018-243-0

Om kriget kommer
anders frankson (red.)
Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina har
skakat om Sveriges säkerhetspolitiska fundament.
Vi har lämnat den traditionella alliansfria linjen och
ansökt om medlemskap i Nato. Vilka scenarion är
mest troliga när det gäller krig i Norden? Hur god
är vår civila, psykologiska och militära beredskap?
Och vad innebär egentligen ett medlemskap i Nato?
Dessa frågor, och många andra, diskuteras här av en
rad experter.

Utkommer: april
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 135 x 210 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-8018-504-2
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Atombomba månen
vince houghton
Förgiftade blomsterarrangemang, avlyssningsutrustning inplanterad i specialtränade katter. Dessutom
en plan på att spränga månen med en kärnvapenladdning … Här får vi ta del av de 21 mest osannolika och bisarra militära planerna från andra världskriget till slutet av kalla kriget.
vince houghton är historiker och curator vid International Spy Museum i Washington, DC.

Utkommer: januari
översättning: emeli andré
Omslag: niklas lindblad
Band: Inbunden
Format: 155 x 226 mm
Omfång: 264 sidor
ISBN: 978-91-8018-280-5

Svenska flygare mot
Hitler
lars gyllenha al
lennart westberg
Över ett dussin svenskar lyckades trots många hinder
bli flygare på brittisk sida under andra världskriget.
De upplevde några av 1900-talets största flyghistoriska milstolpar i strid mot tyska Luftwaffe, liksom
fantastiska äventyr på marken. Tre svenska kvinnor
kom dessutom att spela märkligt bortglömda roller
för flygutbildning och flygledning på brittisk sida.
Utkommer: januari
Omslag: mikael norman
Band: Inbunden
övrigt: rikt illustrerad
Format: 135 x 210 mm
Omfång: 224 sidor
ISBN: 978-91-8018-240-9
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Akvarell
Johan ramberg
Vill du lära dig måla akvarell på ett lekfullt och
kravlöst sätt? Den här boken hjälper dig att komma i
gång med ditt målande. Lär dig hur du på ett enkelt
sätt skapar himlar, får fram figurer, målar äpplen
och mycket mer. Du får även grundläggande kunskaper om material, penselval, färglära och komposition samt bra råd om hur du ramar in ditt färdiga
konstverk.
Akvarell är en nyutgåva av Johan Rambergs tidlösa
och mycket uppskattade grundbok om akvarellmåleri.
Utkommer: januari
Omslag: annika skoog
Band: Inbunden
Format: 210 x 210 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-8018-519-6

Börja teckna med
färgpennor
eileen sorg
Den här inspirerande boken lär dig allt du behöver
veta för att komma igång och teckna med färgpennor. Här kan du läsa om allt från verktyg, material,
komposition och färgskalor till viktiga tekniker
som blandning, skuggning och överlagring. Vackra illustrationer, tydliga instruktioner och steg för
steg-övningar vägleder dig i ditt tecknande.

Utkommer: mars
översättning: lena kamhed
Omslag: melissa gerber
Band: Inbunden
Format: 216 x 279 mm
Omfång: 128 sidor
ISBN: 978-91-8018-578-3
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Trädgårdskalender för
fem år
royal horticultural
society (red.)
En vacker femårskalender för dig som vill föra dagbok över vad som händer i trädgården eller på balkongen från år till år. Här samlar du dina idéer och
kom-ihåg-listor inför kommande odlingssäsonger på
ett och samma ställe. För varje vecka finns ett uppslag med plats att notera väder, växter som blommar,
utfört trädgårdsarbete och egna anteckningar.
Utkommer: mars
Omslag: lind & co
Band: Inbunden
Format: 210 x 230 mm
Omfång: 144 sidor
ISBN: 978-91-8018-595-0

Fermentering
shane peterson
sØren ejlersen
ditte ingemann
I Fermentering hittar du 35 recept på fermenterade
grönsaker och frukter. Du guidas genom alla steg så
att du kan göra klassisk surkål, stark kimchi, läskande kombucha och mycket mer. Låt dig inspireras av
denna urgamla konserveringsmetod, fyll hyllorna
i skafferiet och låt tiden verka. Resultatet blir en
näringsrik och stärkande smaksensation.
Utkommer: april
översättning: catharina andersson
Omslag: Sabrine Brandt och Lene Gammelgaard
Band: Inbunden
Format: 168 x 240 mm
Omfång: 160 sidor
ISBN: 978-91-8018-596-7

barn
&
ungdom
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Varsel
sofia weiss
Moa ser fram emot en lugn semestervecka i farmors
gamla hus men inget blir som hon tänkt. Inte bara
för att hon måste rida – trots rädslan efter olyckan
– utan för att märkliga saker börjar hända. Någon
från andra sidan finns i huset och tillsammans med
nya vännen Matteo börjar Moa nysta i en mörk gåta.
För vad hände egentligen pojken som försvann för så
många år sedan?
Varsel är en rysare för slukaråldern om rädslor,
hemligheter, svek och spöken.
Utkommer: april
Omslag: maria sundberg
Band: Inbunden
Format: 150 x 200 mm
Omfång: ca 200 sidor
ISBN: 978-91-8018-624-7
isbn: 978-91-8051-552-8

Jag överlevde
grizzlyattacken 1967
lauren taRshis
Det bästa sättet att överleva en grizzlyattack är att
lägga sig ner och spela död. Elvaåriga Melody vet hur
man ska göra om man möter en björn. Hon älskar
vildmarken och är inte rädd för att vistas i skogen.
Men den här sommaren är det något konstigt med
björnarna i nationalparken Glacier. Och när Melody
plötsligt står öga mot öga med en aggressiv grizzlybjörn gäller det att hålla huvudet kallt för att överleva.
Utkommer: april
översättning: Emeli andré
Omslag: yaffa jaskoll
Band: Inbunden
Format: 135 x 180 mm
Omfång: ca 140 sidor
ISBN: 978-91-8018-599-8
isbn: 978-91-8052-202-1
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Peka och Känn — Sov gott
dawn sirett
Utkommer: Mars
övers.: Lind & co
Omslag: dk
Band: board book
Format: 138 x 138 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN: 978-91-8018-592-9

Peka och Känn — vilda djur
dawn sirett
Utkommer: Mars
övers.: Lind & co
Omslag: dk
Band: board book
Format: 138 x 138 mm
Omfång: 14 sidor
ISBN: 978-91-8018-591-2

jag leker brandbil
bobbie brooks
Utkommer: januari
övers.: eva andreasson
Omslag: bobbie brooks
Band: board book
övrigt: med rörliga flikar
Format: 178 x 178 mm
Omfång: 8 sidor
ISBN: 978-91-8018-534-9

jag leker ubåt
bobbie brooks
Utkommer: januari
övers.: eva andreasson
Omslag: bobbie brooks
Band: board book
övrigt: med rörliga flikar
Format: 178 x 178 mm
Omfång: 8 sidor
ISBN: 978-91-8018-533-2

upptäckarmusen på bondgården
tiago americo
Utkommer: februari
övers.: sara jonasson
Omslag: tiago americo
Band: board book
övrigt: med mjuka flikar
Format: 180 x 180 mm
Omfång: 10 sidor
ISBN: 978-91-8018-572-1

upptäckarmusen i havet
tiago americo
Utkommer: februari
övers.: sara jonasson
Omslag: tiago americo
Band: board book
övrigt: med mjuka flikar
Format: 180 x 180 mm
Omfång: 10 sidor
ISBN: 978-91-8018-573-8
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brandkåren rycker ut!
kathrin lena orso
Utkommer: Mars
övers.: Lind & Co
Omslag: lind & co
Band: board book
Format: 190 x 190 mm
Omfång: 10 sidor
ISBN: 978-91-8018-581-3

allt om ditt husdjur — katter
katie woolley
Utkommer: februari
övers.: lind & co
Omslag: Ellie Boultwood
Band: Inbunden
Format: 210 x 265 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-8018-568-4

allt om ditt husdjur — hundar
katie woolley
Utkommer: februari
övers.: linda skugge
Omslag: Ellie Boultwood
Band: Inbunden
Format: 210 x 265 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-8018-567-7

mandala kawaii — målarbok
apsi sumanasiri
Utkommer: Mars
övers.: lind & co
Omslag: quarto
Band: danskt band
Format: 216 x 216 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-8018-577-6

i skogen — magisk målarbok
federica iossa
Utkommer: januari
övers.: lind & co
Omslag: lind & co
Band: häftad
Format: 210 x 250 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-8018-569-1

lyft och lär — allt om uppfinningar
rod green
Utkommer: januari
övers.: erik nisser
Omslag: tim hutchinson
Band: board book
övrigt: med över 85 flikar
Format: 218 x 280 mm
Omfång: 16 sidor
ISBN: 978-91-8018-482-3
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den otroliga boken om fåglar
tom jackson
Utkommer: januari
övers.: linda pelenius
omslag: bryn walls
Band: inbunden
Format: 272 X 320 mm
Omfång: 80 sidor
ISBN: 978-91-8018-570-7

stora boken med klassiska sagor
saviour pirotta
Utkommer: januari
övers.: sara jonasson
omslag: quarto
Band: inbunden
Format: 251 X 228 mm
Omfång: 176 sidor
ISBN: 978-91-8018-480-9

Dinosauriegänget –
Bästisen
lars mæhle (text)
lars rudebjer (ill.)
Kompisarna Rasmus Rex och Tim Trodoon är
tillbaka med ett nytt spännande äventyr! Rasmus
brukar alltid bli väckt av sin kompis Tim, men en
morgon kommer han inte. Vad har hänt? Rasmus
beger sig in i den läskiga sumpskogen och letar
efter Tim. Och inte blir det bättre av att Pappa Rex
berättat att någon har sett en mystisk flygdinosaurie
i skogen. Hur ska det gå för Rasmus?

Utkommer: april
övers.: barbro lagergren
omslag: lars rudebjer
Band: inbunden
Format: 200 x 250 mm
Omfång: 48 sidor
ISBN: 978-91-8018-576-9
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livet på jorden
john woodward
Utkommer: februari
övers.: shu-chin hysing
Omslag: suhita dharamjit
Band: inbunden
Format: 265 x 350 mm
Omfång: 32 sidor
ISBN: 978-91-8018-597-4

stora flaggboken
moira butterfield
Utkommer: januari
övers.: sara jonasson
Omslag: dynamo limited
Band: inbunden
Format: 272 x 370 mm
Omfång: 184 sidor
ISBN: 978-91-8018-564-6

Träd, växter, blommor &
frön
sarah jose
Utforska växternas fantastiska värld, från det minsta
frö till det högsta träd. Läs om de märkligaste, mest
illaluktande och giftigaste blommorna. Ta reda på
vilka växter som äter insekter, hur kaktusar lagrar
vatten och vilka blommor som liknar bin. Träd,
växter, blommor & frön är det ultimata uppslagsverket, illustrerad med över tusen spektakulära fotografier. Här finns allt du vill veta om det fascinerande
växtriket!

Utkommer: januari
övers.: marie widén och
lennart engstrand
Omslag: surabhi wadhwa-gandhi
Band: inbunden
Format: 216 x 276 mm
Omfång: 192 sidor
ISBN: 978-91-8018-492-2

Pocket
&
LJUD
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POCKET

JANUARI

I mästarnas skugga
tony fischier
Omslag: anders timrén
Omfång: 512 sidor
ISBN: 978-91-8018-636-0

POCKET

FEBRUARI

det elfte budet
mats svensson
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 416 sidor
ISBN: 978-91-8018-637-7

”Tony Fischier kan skriva och har många fyndiga idéer.”
Ystads Allehanda

”Läsvärt, spännande och god underhållning.”
Mariestads-Tidningen

”en rafflande kriminalroman som fullständigt fångar läsaren
… Det är ett nöje att läsa boken och jag konstaterar att den
svenska deckarlitteraturen har en ny och spännande författare.”
Dast Magazine

”Skrämmande, spännande & fängslande!”
Jennies boklista

konungens sändebud
tua burlin
Omslag: emma graves
Omfång: 288 sidor
ISBN: 978-91-8018-638-4

”Vilken lysande debut! ... Konungens sändebud har allt
och lite till. Den är en spännande och romantisk historisk
romance när den är som bäst.”
Bokprataren

jag var mengeles patolog
miklós nyiszli
Omslag: Niklas Lindblad
övers.: eva-teresia lundblad
efterord: Ulf zander
Omfång: 240 sidor
ISBN: 978-91-8018-604-9

”Den bästa kortfattade skildringen av upplevelser från
Auschwitz som finns.”
The New York Review of Books
”Viktig vittnesbörd från de mörkaste kapitlen i människans historia”
Smålandsposten

31 | vår 2023, lind & co

POCKET

MARS

POCKET

söta små ting
camilla dahlson
Omslag: emma graves
Omfång: 304 sidor
ISBN: 978-91-8018-635-3

”en lättsam, charmig och underhållande feelgood om vikten av att våga välja det liv man vill leva”
Jennies bokblogg
”Camilla kan verkligen skriva berättelser som jag som läsare fastnar i och inte vill släppa.”
Lollos bokhörna

jomsviking — danahären
bjØrn andreas bull-hansen
Omslag: henrik koitzsch
översättare: jan wibom
Omfång: 447 sidor
ISBN: 978-91-8018-643-8

APRIL

vena amoris
björn hellberg
Omslag: Niklas Lindblad
Omfång: 285 sidor
ISBN: 978-91-8018-642-1

”Lika välskrivet som jag minns, en lätt humor där den passar och en samling personer som känns verkliga …
Björn Hellberg har en trogen läsekrets. Den bör inte bli
besviken på den här berättelsen.”
Dast Magazine

fröken perfekt
maria parkhede
Omslag: anna henriksson,
pixelpiraya
Omfång: 372 sidor
ISBN: 978-91-8018-634-6

”Storslagen uppföljare. […] Trots att boken är äventyrlig
framstår den ändå som realistisk, och jag slås än en gång
av Bull-Hansens stilistiska rörlighet, och historiska insikt i
denna dramatiska tid.”
Dagbladet

”Både lättsam och rolig – men med flera stråk av svärta
som drar igenom berättelsen. Det blir en jättefin blandning av sött och salt, kärlek och vänskap, familjeband och
relationer, och att våga ta för sig.”
Hyllan, bokblogg

”Ypperlig berättarkonst. […] Den andra boken i serien om
jomsvikingarna är äventyrlig, uppslukande läsning. En
läsfest för alla intresserade av vikingatiden.”
VG

”Den här boken tyckte jag om! Det var en härlig feelgood
att bara dyka ner i, fastna och stanna kvar i! Det enda
negativa är att den tog slut för fort.”
Lollos bokhörna
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LJUDBÖCKER

”

Bilbältet släpper taget och hon dunsar hårt ner med
huvudet. Nu är hon loss, men i en märklig position
där hela kroppens tyngd vilar på nacken. Skräckslagen
jämrar hon sig medan hon förtvivlat försöker komma
runt så hon kan kravla ut – när en mörk skugga dyker
upp utanför bilen.
Två ben. Det är han.
I panik fäktar hon med armar och ben för att komma
runt och ut ur bilen, när det värsta ljud hon någonsin
hört når henne. Ljudet när isen rämnar och ger vika.
Sjön har beslutat sig för att sluka henne, levande.”

Lundamannen
maria fallström
Ett våldtäktsförsök anmäls i en park i centrala Lund.
Polisen är snabbt på plats men chocken blir stor när
de genomsöker parken och finner ett lik.
Ju mer polisen får veta om den mördade kvinnan,
desto svårare har de att hitta motiv och inte minst
gärningsmannen. Vem skulle vilja mörda en helt
vanlig, medelålders universitetslärare, och varför?
Torbjörn Frisk åker till Lund för att tillsammans
med Jerry och Nor hjälpa den lokala polisen att lösa
brottet. Men på det anrika universitetet, där traditioner och osviklig lojalitet premieras, möts de av
ovilja att samarbeta – och snart även ytterligare ett
mordoffer.

maria fallström skrev sitt
första manus året innan hon
skulle fylla femtio. Sedan
tonåren hade drömmen om att
ge ut en bok funnits med på
en bucketlist. 2019 kunde hon
bocka av det, när ljudboken
Fallet Miranda, del 1 i serien
om polisinspektören Torbjörn
Frisk, släpptes. Hon växte upp
i Ösmo och bor idag i Segersäng. Hon jobbade över
tjugo år i resebranschen, innan hon bytte till mediabranschen. Idag arbetar hon på ett tidningsförlag
med tryck och distribution.

Utkommer: januari
Omslag: emma graves
uppläsare: fredde granberg
ISBN: 978-91-8051-553-5
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slottsmorden
erika rockborn
Utkommer: januari
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-883-7

det hemliga sällskapet
elinore axelsson
Utkommer: januari
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-874-5

allt stannar hos mig
jenny jacobsson
Utkommer: januari
uppläsare: fredde granberg
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-980-3

kodnamn hades
mikael ressem
Utkommer: januari
uppläsare: jonas malmsjö
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-865-3

vintermord
suzanne vermeer
Utkommer: januari
översättare: Birgit lönn
uppläsare: cecilia von der esch
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8051-544-3

djurgårdsmordet
henrik wingfors
Utkommer: februari
uppläsare: ellen jelinek
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8051-585-6
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inte helt hundra
emmelie hardenborg
Utkommer: februari
uppläsare: katarina ewerlöf
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-873-8

linn och gösta
magnus tyrgrim
Utkommer: mars
uppläsare: sofia berntson
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8052-197-0

dödsblomman
mikael ressem
Utkommer: februari
uppläsare: fredde granberg
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-920-9

kärlekens vägval
b.j. hermansson
Utkommer: Mars
uppläsare: gabriella boris
omslag: emma graves
ISBN: 978-91-8019-924-7

villa sommarvind
eva swedenmark och annica wennström
Utkommer: Mars
uppläsare: gunilla leining
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-811-0

jag var död en gång för länge sen
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: Mars
uppläsare: fredde granberg
omslag: lind & co
ISBN: 978-91-8019-993-3

omslagsfoto: tony henshaw / alamy stock photo
form: niklas lindblad
tryck: italgraf media, 2023
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

