
sommar 2023
L I N D&C O



skön-
litteratur



skön-
litteratur



sommar 2023, lind & co | 4

Djuphamn
tove alsterdal
Nu kommer den efterlängtade sista delen om polis- 
assistent Eira Sjödin i Tove Alsterdals succéserie från 
Ådalen. 

När dykare går ner i Ångermanälven för att 
utforska de hundratals skeppsvrak som döljer sig på 
botten, finner de kvarlevorna av en man. Det vi-
sar sig att han har blivit mördad, men vem är han? 
Trådarna leder tillbaka till 1960-talet i Ådalen och 
världen, med hårda politiska konflikter och stora 
drömmar om frihet.

Polisassistent Eira Sjödin som är gravid och har 
inre tjänst får utreda det kalla fallet eftersom det ver-
kar riskfritt. Medan sanningen om den döde kryper 
allt närmare hennes eget och familjens liv räknas 
veckorna ner mot förlossningen. Fortfarande vet hon 
inte vem som är far till hennes barn. Samtidigt är 
den kvinna vars brott Eiras bror sitter fängslad för på 
väg norrut i flykt undan rättvisan, efter att ha dödat 
igen.

tove alsterdal har hyllats 
för sina spänningsromaner, 
ända sedan debuten med 
Kvinnorna på stranden 2009. 
Hennes böcker ges ut på 
över tjugofem språk och är 
prisbelönta i flera länder. 
Första boken i Ådalenserien, 
Rotvälta, fick Svenska Deck-
arakademins pris för Bästa 
kriminalroman 2020, samt 
Glasnyckeln för bästa nord-

iska deckare. Den utsågs dessutom till Best Book of 
the Fall av People Magazine i USA. Den andra delen, 
Slukhål, släpptes 2021. Böckerna har hittills sålt i mer 
än 300 000 exemplar bara i Sverige. 

” I gryningen sprängdes tystnaden av ett skott. 
Sedan det lätta ljudet av paddlande när skytten 

rörde sig mot land. Lina stod på huk bakom ett träd. 
Jägaren var inte ens trettio meter ifrån henne när han 
klev ur kanoten. Vadade i storstövlarna och sträckte ut 
ett spö med krok i änden, fick tag i den slaka djurkroppen 
och drog in.

Bäver, helt klart. Lina såg de imponerande gnagmär-
kena i några ungträd intill, det sinnrika bygget i strand-
kanten.

Något fick henne att smyga närmare. En andäktighet 
och samtidigt det smutsiga. Blodet som späddes ut i åns 
vatten, stanken av det råa.”

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 400 sidor
isbn: 978-91-8018-704-6

 isbn: 978-91-8051-532-0

Foto: Annika Marklund
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Eldstorm 
dag öhrlund
En kvinnlig politiker som arbetar med migrations-
frågor bränns till döds tillsammans med sin son. 
Fallet tilldelas Sveriges mest älskade kommissarie, 
den buttre men varmhjärtade Ewert Truut.

Ewert och hans trogna medarbetare hittar inga 
spår efter mördaren innan nästa brutala mordbrand 
inträffar. Liksom tidigare tvingas Ewert kämpa mot 
oförstående chefer inom polisen samtidigt som han 
tar hand om två katter, två hundar och en papegoja 
som lär sig allt fler opassande meningar. Dessutom 
är han bekymrad över att hans två närmaste med-
arbetare drabbats av känslomässiga stormar i 
privatlivet. Som tur är kan han trösta sig med en 
stor Cadillac, Emsertabletter, cigarretter, vin och 
70-talsmusik.

Ewerts nya kärlek, hjärtspecialisten Rebecka, ger 
honom styrka och erbjuder en lycklig framtid. Men 
vilka är de galna kvinnorna som jagar honom, hotar 
honom och kanske till och med vill döda honom?

dag öhrlund, t idigare mest 
känd för succésviten om 
psykopaten Christopher Silf-
verbielke, har innan han blev 
författare arbetat som journa-
list och fotograf. Han har rest 
och arbetat i 30 länder och 
hans reportage har publicerats 
över hela världen. Serien om 
kommissarie Truut har blivit 
en storfavorit och snabbt vun-
nit läsarnas hjärtan.

” Ewert slet tag i rånaren och stirrade honom i 
ögonen.

’Lyssna din lymmel! Om jag fick bestämma så skulle 
du skickas på uppfostringsanstalt eftersom dina föräldrar 
inte har lärt dig att skilja på rätt och fel. Dessutom skulle 
du tillbaka till grundskolan för jag utgår ifrån att du 
inte klarade årskurs sex, utom möjligen roliga timmen. 
Men nuförtiden klarar man sig undan med saft och bul-
lar med soctanterna, så gnäll inte så jävla mycket, okej?’

Med de orden släppte han den unge mannen och gick 
mot dörren, medan han hörde visslingar och små applå-
der bakom sig.

När han kom ut på gatan stannade han upp, tände en 
John Silver och drog ett par djupa bloss.

Det nya Sverige. Vart hade respekten tagit vägen?”

Utkommer: jUni 
omslag: soFia scheUtz
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 450 sidor
isbn: 978-91-8053-001-9

 isbn: 978-91-8052-495-7

Foto: Knut Koivisto
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Den ultimata stölden
björn hellberg
Mitt i sorgen efter makens bortgång får Mikaela 
Eggers ett chockerande telefonsamtal. Först tänker 
hon ignorera det, men uppringaren återkommer med 
hotfullare krav. Efter svår beslutsångest beslutar sig 
Mikaela till sist för att kontakta polisen, trots att hon 
uttryckligen varnats för att koppla in ordningsmak-
ten. Därefter utlöses en dramatisk och kuslig kedje-
reaktion. Kommissarie Sten Wall och hans medarbe-
tare i den fiktiva Staden på Västkusten tvingas arbeta 
för högtryck för att få fast en iskall och samvetslös 
gärningsman.

björn hellberg kan blicka 
tillbaka på en lång och syn-
nerligen händelsebräddad 
yrkesbana. Cv:n innehåller 
bland annat fyra segrar av 
fyra möjliga i SVT:s långkö-
rare På spåret och en globalt 
uppmärksammad karriär som 
tennisexpert. I första hand 
är han emellertid verksam 
som författare och journalist 
med en häpnadsväckande och 

till synes outsinlig produktivitet. Björn är bosatt i 
Laholm tillsammans med hustrun Inger.

” Porten gnisslade när mannen steg in på bakgården 
utan att stänga dörren efter sig. Som i förbigående 

uppmärksammade han att gräset trots den sena årstiden 
växte frodigt. Det var i skriande behov av att klippas, 
men det var ju inte längre hans huvudvärk. 
   En duva flaxade skrämt upp från en av popplarna, 
någonstans i närheten ljöd skarpa sirener från ett utryck-
ningsfordon.
   Plötsligt lät det som om smygande steg nalkades, och 
han snurrade runt. Men innan han hunnit vända sig om 
helt och hållet kände han ett sting. 
   Strax därpå exploderade hela han i en smärta så 
våldsam att benen vek sig under honom. Med ett plågat 
grymtande föll han framstupa och trevade desperat med 
högerhanden längs ryggen.” 

Utkommer: jUni
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isbn: 978-91-8018-703-9

 isbn: 978-91-8052-500-8

Foto: Mats Andersson
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Kidnappad
samuel karlsson
Han är borta. Mardrömmen träffar Jessica Jackson 
som ett knytnävsslag i magen: hennes son Johannes 
har blivit kidnappad. Förövarna lämnar efter sig ett 
enkelt men brutalt budskap – betala lösensumman 
eller förlora din son för alltid – och Jessica inleder en 
desperat jakt på pengar innan tidsfristen löper ut. 

När Jessica agerar som privatperson tvingas 
kollegorna på polisstationen i Västervik välja sida. 
Gamla vänner blir fiender i jakten på kidnapparna 
och Jessica vågar inte lita på någon. 

Men när läget är som svårast kommer hjälp från 
ett minst sagt oväntat håll …

Kidnappad är den sjätte delen i den bästsäljande se-
rien om kriminalinspektör Jessica Jackson.

samuel karlsson (f. 1969) 
är författare och journalist 
och bor med sin familj i 
Stockholm, men är uppvuxen 
utanför Vimmerby. Karlsson 
har varit chefredaktör för 
bland annat Vi Båtägare och 
har även skrivit flera fram-
gångsrika deckare om polisen 
Louise Hård.

” Hon visste att det var för sent. Redan när hon 
satte sig i sin röda Jeep Cherokee och trampade 

gasen i botten visste hon att hon inte skulle komma fram 
till färjeläget på Mörkö i tid. 

Skogen susade förbi vid sidan av grusvägen, hon 
sladdade genom kurvorna. Jessica Jackson ville skrika och 
gråta på samma gång. Hon försökte ringa till kaptenen 
på färjan, det var bara några minuter kvar till avgång, 
men han svarade inte. Hon skulle inte hinna fram. Hon 
skulle inte hinna stoppa kidnapparna som tagit hennes 
son. Hon skulle inte hinna rädda Johannes.”

Utkommer: jUni
omslag: anders timrén 
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isbn: 978-91-8018-721-3

 isbn: 978-91-8052-480-3

Foto: Eva Lindblad
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Den frusna polisen 
christina olséni 
micke hansen
Sedan kriminalkommissarie Frank Mobergs hustru
oväntat gått bort ett halvår tidigare, har Frank 
begravt sig i arbete. När Franks gamle far, Gösta, 
ringer i panik och säger att han gjort ett makabert 
fynd i en frys i Glemmingebro blir det startskottet 
på Franks jakt efter en kallblodig mördare som rör 
sig på Ystads pittoreska gator. Då Frank har en per-
sonlig koppling till offret bestämmer han sig för att 
ta hand om utredningen på egen hand. 

I samma veva flyttar hans dotter hem efter en 
uppslitande skilsmässa vilket blir allt annat än 
friktionsfritt. När sedan Gösta hastigt lämnar 
äldreboendet för att även han flytta in till Frank, är 
katastrofen nära. 

Den frusna polisen är den första delen i Ystadmorden, 
en ny humoristisk deckarserie av författarduon bakom 
Mord i Falsterbo, Christina Olséni och Micke Hansen.

christina olséni 
är entreprenör och 
civilekonom med 
många år i interna-
tionella koncerner.

micke hansen har 
under många år 
arbetat som artist, 
låtskrivare och 
manusförfattare 
till tv.

” Klockan hade passerat midnatt och ett kraftigt 
regn föll över Ystad. Hamnen låg öde och de stora 

passagerarfärjorna, som var förtöjda för natten, krängde 
lätt i de hårda vindbyarna. Längst ut på den västra ka-
jen tornade Lantmännens höga silobyggnader upp sig som 
en dyster påminnelse om en svunnen tid. Andreas Trast, 
som balanserade på toppen av den högsta byggnaden, 
hade bara få minuter kvar att leva när han skickade iväg 
ett sista sms till sin fästmö. Den råa och kalla havsvin-
den slet i honom och han fick spänna varenda muskel i 
kroppen för att hålla balansen. Hjärtat bultade intensivt 
i bröstkorgen och varje andetag var ansträngt. Långt un-
der honom avtecknade sig den smutsiga betongkajen. Han 
slöt ögonen och föll handlöst ner mot en säker död.”

Utkommer: jUni
omslag: emma graves
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isbn: 978-91-8018-609-4

 isbn: 978-91-8019-878-3
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När ingen ser
leif appelgren
Efter att en kvinna ringt 112 beger sig polispatruller 
till en lägenhet på Östermalm i Stockholm. På gol-
vet i badrummet anträffar de en död man, han har 
huggskador i bröstet. Kvinnan, Sophia Jonasson, blir 
misstänkt för dråp och grips, men hon är själv svårt 
misshandlad och förs till sjukhus för vård. Sophia 
säger att hon agerat i nödvärn, att pojkvännen Patrik 
annars skulle ha slagit ihjäl henne.

Kammaråklagare Mats Ljunggren får ansvaret 
för utredningen och stegvis får han inblick i Sophias 
värld, en tillvaro förkrympt av kontroll och där våld 
och hot blivit vardag.

Att Sophia agerat i nödvärn får stöd inte bara av 
hennes svåra skador, utan även av tidigare anmäl-
ningar och domar mot Patrik för våld mot kvinnor. 
Men det finns också spår som antyder att Sophia 
inte bara försvarat sig …

leif appelgren har tidigare 
arbetat som åklagare i Stock-
holm och debuterade som 
författare med den rosade och 
bästsäljande kriminalromanen 
Ingen ond man.

” Redan när Sophia hörde hur Patrik stängde 
dörren lite för hårt visste hon att det skulle kunna 

sluta illa för henne. Igen. Hon reste sig från soffan i var-
dagsrummet och gick mot hallen för att möta honom.

Patrik klev ur sina kängor och hängde upp läderjack-
an.

’Hej’, prövade hon tillsammans med ett avväpnande 
leende.

’Du … jag mötte precis Olof och Frida nere i porten. 
Trodde vi var överens om att din jävla familj inte ska 
komma rännande här’, sa Patrik strävt. ’Och lik förban-
nat dyker din brorsa med fru upp när jag är borta.’

’Rännande? De har inte varit här på mer än ett halv-
år, Patrik.’

’Käften!’ Patrik höll upp ett pekfinger framför hennes 
ansikte. ’De är som någon jävla övervakningspatrull 
som nosar runt och letar efter fel hos mig. Kollar om lilla 
syster oskyldig kanske har fått något litet blåmärke igen, 
som man kan springa i väg och visa för någon nitisk 
snut’, fortsatte han och stirrade Sophia i ögonen.”

Utkommer: maj
omslag: henrik koitzsch
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isbn: 978-91-8018-720-6

 isbn: 978-91-8019-473-0

Foto: Eva Lindblad
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Smugglarna 
peter stjernström 
På Visby lasarett ligger det karismatiska originalet 
Walla Hammar för döden. Samtidigt blir en gam-
mal man mördad på ett spektakulärt sätt på Wallas 
avdelning. Hans död antyder att något ont i det för-
gångna har vaknat till liv. Spåren leder till ett ökänt 
smugglargäng och snart ställs fler liv på spel. Den 
färgstarka kretsen kring Walla tar som vanligt till 
annorlunda metoder för att lösa gåtorna.

Smugglarna är den tredje, fristående delen om 
Walla Hammar och hennes närmaste. 

Utkommer: jUni
omslag: emma graves
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isbn: 978-91-8018-705-3
      isbn: 978-91-8019-815-8

Utkommer: maj
omslag: lind & co 
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: 335 sidor
isbn: 978-91-8051-559-7
      isbn: 978-91-7995-203-7

Svart natt, röd gryning 
henrik wennesund 
Svensk militär underrättelsetjänst bedrev under 
1950-talet topphemlig spionverksamhet i det Sov-
jetockuperade Baltikum, där agenterna var brickor 
i ett stormaktsspel. Svart natt, röd gryning är en 
spännande och fascinerande roman om en av dessa 
operationer, där unga män skickades över Östersjön 
mot en nära nog säker död, med målet att upprätta 
kontakt med partisanarmén Skogsbröderna, som 
kämpade för att Baltikum skulle bli fritt. Boken är 
den första i en serie om den unge agenten Viktor.
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Högsta vinsten  
jenny dahlberg
Charlotte arbetar som redaktör på det Stora Bok-
förlaget och är älskarinna till förlagschefen Rickard 
som ständigt lovar att lämna sin fru. Själv köper hon 
statusprylar på avbetalning och lever ett till synes 
glamouröst liv, men sanningen är att Lyxfällan snart 
knackar på dörren.

jenny dahlberg är född 1975 i Norsjö, Västerbot-
ten. 

Utkommer: jUni
omslag: emma graves 
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isbn: 978-91-8018-722-0
     isbn: 978-91-8019-835-6

Utkommer: jUni
översättare: anna hörmander plewka
omslag: emma graves 
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 800 sidor
isbn: 978-91-8018-707-7
     isbn: 978-91-8052-501-5

Det långa vita molnets land
sarah lark
Två kvinnor, Helen och Gwyneira, reser i mitten 
av 1800-talet från England till Nya Zeeland för att 
gifta sig. Deras öden flätas samman på vägen mot 
det nya hemlandet, men deras äventyrslust kommer 
att sättas på hårda prov. Mötet med det nya landet är 
fyllt av förväntningar men också bittra besvikelser.

Det långa vita molnets land är en fängslande roman 
om kärlek och hat, tillit och fiendskap i två familjer 
vars öden är oupplösligt förbundna.
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Hjärtlös 
jØrgen jæger 
Ett mord på en tidningsredaktör skakar Fjellberg-
havn. Poliskommissarie Cecilie Hopens magkänsla 
säger något annat än den mest logiska lösningen på 
brottet, ska hon följa sin intuition? 

Samtidigt väntar Ole Vik och hans Marte på en 
hjärttransplantation, Marte svävar mellan liv och 
död i donatorkön. Ole söker desperat efter en väg för 
att rädda hennes liv, och får ett tveksamt erbjudande. 
Frågan är vilket pris han är redo att betala för att 
hålla Marte vid liv.

Utkommer: jUni
översättning: jan wibom
omslag: emma graves
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 400 sidor
isbn: 978-91-8018-731-2
     isbn: 978-91-8052-498-8

Utkommer: jUni
översättning: ylva stålmarck
omslag: henrik koitzsch
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isbn: 978-91-8018-730-5
     isbn: 978-91-8051-543-6

Iskallt hjärta
caz frear
En kvinna hittas mördad efter en vild fest. Allt pekar 
på Joseph Madden, som påstår att han var hemma 
med sin fru vid tidpunkten för mordet. Frun hävdar 
att hon var hemma själv. När polisen Cat Kinsella 
kartlägger parets äktenskap upptäcker hon att det 
präglas av fler lögner. Det verkar dessutom vara an-
dra familjemedlemmar insyltade, som både skyddar 
och sviker varandra. Och spåren leder Kinsella till 
ännu ett olöst mord. Är familjen Madden skyldig? 
Alla verkar inblandade, men ingen yttrar ett ord.



fack-
litteratur
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101 svenska sevärdheter 
från kalla kriget
anders frankson
Över hela Sverige finns tydliga spår av kalla kriget, 
1947–91, då landets totalförsvar var på en nivå som 
saknar motstycke. I denna reseguide presenteras 101 
utvalda sevärdheter från Ystad till Abisko,
bland annat vägbaser, museer, regementen, flottil-
jer och fort. Här finns kartor och många bilder av 
platserna, både från kalla kriget och idag. Några av 
landets främsta militärhistoriska författare har också 
bidragit med egna tips. 101 svenska sevärdheter från 
kalla kriget är en ovärderlig kunskapskälla att ta med 
på både kortare och längre militärhistoriska resor.

Anders frankson är mili-
tärhistorisk författare och re-
daktör på Pennan & Svärdet,
som utges av Svenskt Militär-
historiskt Bibliotek.

” Under kalla kriget fanns det fredstida regementen, 
flottiljer och baser över hela Sverige, från Skåne 

i söder till riksgränsen i norr. Det svenska försvaret 
skulle mobilisera 800 000 man i händelse av krig. Men 
i samband med kalla krigets slut 1991 kom Sverige efter 
ett tag att övergå från invasionsförsvar till insatsförsvar, 
vilket gjorde att vi inte längre hade samma behov av sol-
dater, vapen och förband. Nedläggningarnas tid började. 
Men spåren av kalla krigets totalförsvar finns kvar runt 
om i landet.”

Utkommer: jUni
omslag: mikke norman
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: 180 sidor
isbn: 978-91-8018-503-5

Foto: Privat
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Berlin
En guide till stadens nazistiska och 
kommunistiska historia 
jan mosander
Få städer har en sådan magisk attraktionskraft som 
Berlin. Här ryms hela 1900-talets historia: Första 
världskriget och det tyska kejsardömets undergång, 
Weimarrepubliken och Hitlertiden, följt av det kalla 
kriget när staden delades och blev ett politiskt spän-
ningsfält mellan öst och väst. Vid återföreningen 
blev Berlin återigen det mäktiga Tysklands huvud-
stad men har ändå bevarat sina kontraster och sin 
alternativa prägel.

Boken guidar oss till spåren av diktaturernas Ber-
lin och berättar de många oskrivna historierna. Kar-
tor visar var muren gick, var Hitlers bunker låg och 
hur man hittar till andra historiska platser. Givetvis 
får vi också ta del av den allra senaste informationen 
om en stad i ständig förändring.

jan mosander var Expres-
sens korrespondent i Tyskland 
i början av 1970-talet och 
Sveriges Radios korrespon-
dent i mitten av 1990-talet. 
Han har under åren väckt stor 
uppmärksamhet med sina grä-
vande reportage och belönats 
med många priser.

 

Sagt om tidigare utgåvor:

”Det är lättsamt och angenämt och kunnigt.
Det borde göra de flesta läsare nyfikna på
Berlin.”
Sydsvenska Dagbladet

”En underhållande mix av resguide, historiebok
och journalistminnen med fokus på
stadens ofta nattsvarta 1900-talshistoria.”
Allt om resor

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 151 x 210 mm
omFång: ca 350 sidor
isbn: 978-91-8018-241-6

Foto: Jacob Forsell

Reviderad 
nyutgåva
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Englands historia – från 
Caesar till brexit
james hawes
Britten James Hawes skildrar Englands historia 
från Caesar till brexit via erövring, kolonialism och 
världskrig, och upptäcker ett land som skiljer sig 
mycket från standardberättelsens. Denna tjurnackat
oberoende stabila öfästning, som givit upphov till 
parlament och globalt imperium, är delat av en uråld-
rig skiljelinje som fanns på plats före romarna. Dess 
öde har alltid varit sammanflätat med grannarnas, 
och under senaste tusen åren har landet härbärgerat
ett klassamhälle som inte liknar något annat på 
jorden. Det har aldrig funnits en bättre tid att förstå 
varför England är som det är och det finns ingen 
bättre vägvisare än denna.

james hawes född 1960, har 
tidigare skrivit en rad böcker 
och är aktuell med en doku-
mentärserie för BBC, ”The 
art that made us”. Lind & Co 
har tidigare utgivit hans bäst-
säljare Tysklands historia.

 

” År 1944 hörde min mamma när hon var på väg 
till skolan i Cricklewood en V-1:a bana sig väg 

ovanför. Hon kastade sig raklång på trottoaren. Någon 
ryckning i nazistgyroskopet avgjorde att det skulle regna 
glas och bråte omkring henne men att hon skulle överleva 
och kunna berätta om det inträffade.

Mina söner har hört om det från henne. Så med lite 
tur kommer någon av dem att 2094 kunna berätta för 
sina barnbarn att han vet hur det kändes att klara sig 
undan en V-1:a i London 1944, eftersom hans farmor 
berättade det för honom.

En familjeberättelse som spänner över halvtannat 
sekel. Pröva själv. Sju sådana långa generationer – en 
kort kö vid incheckningsdisken till evigheten, de gamla 
och de unga hand i hand – och vi är tillbaka till slaget vid 
Hastings.”

Utkommer: maj
översättning: kjell waltman och 
inge r.l. larsson 
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 240 sidor
isbn: 978-91-8018-282-9

Foto: Peter Thompson
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ZOV
En avhoppad rysk soldat om Putins 
krig mot Ukraina 
pavel filatiev
Pavel Filatiev är fallskärmsjägare i den ryska armén
när invasionen av Ukraina inleds, och deltar i 
attacken mot staden Cherson. Efter två månader 
blir Filatiev skadad och evakuerad. Han återvänder 
till Ryssland, trött på det orättfärdiga kriget – där 
soldaterna bara är marionettdockor, som har att välja 
mellan att strida eller kastas i fängelse. För att avslö-
ja missförhållandena inom den ryska krigsmaskinen 
offrar han allt. På nätet publicerar han sin dagbok 
från kriget, där han går till rasande angrepp på 
landets korrupta ledarskikt och den ryska militärens 
hemlighetsmakeri. Han vill stanna i Ryssland, men 
uppmanas att fly utomlands.

ZOV – En avhoppad rysk soldat om Putins krig mot 
Ukraina ger ett unikt perspektiv på invasionen och 
är ett kraftfullt försvar för de människor som drab-
bas av kriget.

pavel filatiev, född 1988, 
växte upp i Volgodonsk, följde 
sin fars fotspår och tog värv-
ning. Idag lever han som
politisk flykting i Frankri-
ke. Boken utges på 16 språk. 
Titeln ZOV (”rop”) anspelar 
på tre olika bokstäver som 
målades på stridsfordonen 
vid invasionen. ”Z” för det 
östra militärdistriktet, ”O” för 
Belarus och ”V” för det ryska 
marininfanteriet.

” Jag skriver det här en och en halv månad efter att 
jag återvänt från kriget i Ukraina. Ja, jag vet att 

man inte får använda ordet ’krig’, det är förbjudet, men 
jag kommer ändå att skriva ’krig’. Jag är redan 33 år 
gammal och hela mitt liv har jag alltid varit ärlig, till 
och med när det varit till min egen nackdel, det är sådan 
jag är och jag kan inte göra något åt det. 

Så det är krig. Där ute skjuter vår ryska armé mot 
den ukrainska, och de skjuter tillbaka, granater och rake-
ter exploderar. Har du någonsin hört ljudet av en granat 
som närmar sig? Det är en oförglömlig känsla när luften 
vibrerar och visslar. Tryckvågen när alla inälvor vänder 
sig ut och in och du tappar andan. Sedan, om du har tur, 
hör du en explosion och tänker att det här är definitivt 
din dag. När du inser att ingenting har slitits bort av 
tryckvågen och din kropp inte har träffats av någon form 
av splitter. Eller, så har du otur, det är inte din dag och 
det går inte bra. Kort sagt, det är ett jävla skitjobb.” 

Utkommer: mars
översättning: robert lindskog
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 200 sidor
isbn: 978-91-8018-659-9

 isbn: 978-91-8052-474-2

Foto: Privat

”Avslöjar förruttnelsen i kärnan av Ukrainainvasionen.”
Guardian
”En extremt sällsynt dissidentröst inifrån Vladimir Putins armé [...] 
den högst dekorerade soldat hittills som talat klarspråk om kriget 
mot Ukraina och avslöjat sanningen om hur det ser ut inifrån.”
Today in Focus
”En explosiv rapport.”
Washington Post
”Sanningen från fronten.”
Stern
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Bland berömda svenskar
62 promenader på Stockholms 
begravningsplatser

bo hedin
arne norlin
Kyrkogårdarna i Stockholms stift kryllar av kändisar. 
Från 1700-talets Carl Michael Bellman till Avicii, 
Tim Bergling. Det här är en guidebok fylld av fina 
kartor och bilder. I varje avsnitt finns också tydliga 
anvisningar för hur man tar sig till begravningsplat-
serna med olika färdmedel.

Men de bra historierna är minst lika viktiga, så 
boken kan också avnjutas hemma i fåtöljen. Vem låg i 
Carin Görings grav på Lovö kyrkogård i över sextio 
år? Varför hamnade Greta Garbo på Skogskyrkogår-
den – och inte i New York eller i Hollywood? Varför 
har Lars Magnus ”LM” Ericsson, på Botkyrka kyr-
kogård, ingen gravsten? Var vilar rapparen Einár?

bo hedin är jour-
nalist och webbpi-
onjär. Till boken 
har han tagit de 
flesta bilderna.

arne norlin har 
skrivit flera ro-
sade fackböcker 
för vuxna, senast 
Femtionio fantastis-
ka Nobelpristagare. 

 

” Favoriter bland begravningsplatserna? Skogsö vid 
Baggensstäket i Saltsjöbaden hör till de vackraste. 

Liksom Gustavsberg, inklämd mellan rejäla klippor. 
Att gå runt på Djursholms begravningsplats är som att 
vandra i en John Bauer-skog. Tyresö gamla kyrkogård 
påminner om en klosterträdgård. Många tycker om alla 
tallarna på Skogskyrkogården. Intressanta är också de 
kändistäta kyrkogårdarna i innerstan, som Adolf Fred-
rik i centrum samt Katarina och Maria Magdalena på 
Södermalm.”

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 125 x 190 mm
omFång: ca 250 sidor
isbn: 978-91-8018-502-8

Foto: Bo Hedin
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Omgiven av snåla jävlar
dag öhrlund
Det är bara att inse – du är omgiven av snåla jävlar! 
På jobbet. I vänkretsen. Kanske till och med i famil-
jen. Det är Ove som lånar pengar men aldrig betalar 
tillbaka, Jeppe som alltid smiter när notan ska delas, 
Lotta som vill ha milpengar när du i panik ber att 
få låna hennes bil för att köra ditt barn till sjukhus. 
Känner du igen dem? Klart du gör! Du har stött på 
dem och du kommer att träffa dem igen. Berättelser-
na i den här boken kan kanske hjälpa dig att hämnas 
på de snåla jävlarna.

Irina och jag
jessica springfeldt
Detta är en sann berättelse om Jessica och Irina, två 
unga kvinnor från två helt olika världar som förenas 
av ett mörkt öde. Jessica levde utåt sett det perfekta 
livet, ingen anade att hennes liv var ett fängelse. 
En dag hör hon talas om Irina, en ryska som tagits 
till Sverige av en man som håller henne gömd i en 
lägenhet som sin ”älskarinna”. På osannolika vägar 
blir de två bästa vänner och deras vänskap ger dem 
styrka att bryta sig loss för att börja bygga sina liv, 
på sina egna villkor.

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 125 x 190 mm
omFång: 140 sidor
isbn: 978-91-8018-708-4
     isbn: 978-91-8052-496-4

Utkommer: FebrUari
omslag: cecilia danneker engström/storytel
band: inbUnden
Format: 135 x 210 mm
omFång: ca 300 sidor
isbn: 978-91-8018-709-1
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Stora korsordsboken
Stora korsordsboken firar tio år! I denna jubileums- 
utgåva finns cirka sjuttiofem korsord i olika svårig-
hetsgrader, gjorda av några av Sveriges allra bästa 
korsordskonstruktörer. De populära bildkryssen 
dominerar i boken, men här finns även bland annat 
ordflätor. Svårighetsgraden 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.

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: häFtad
Format: 225 x 300 mm
omFång: 96 sidor
isbn: 978-91-8053-007-1
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Amigurumi
Virka söta kuddar  

jennifer stiller 
Lär dig virka supersöta kuddar och gosedjur i denna 
fina och inspirerande amigurumi-bok. Här kan du 
till exempel virka en pingvin, koala eller regnbåge, 
gulliga detaljer som gör det extra mysigt i ett barn-
rum. Projekten och virktekniken beskrivs tydligt 
i text och bild. Amigurumis är enkla att virka och 
passar därför perfekt även för nybörjare. 

Utkommer: maj 
översättning: weronica andersson
band: inbUnden
övrigt: rikt illUstrerad 
Format: 222 x 235 mm
omFång: 96 sidor
isbn: 978-91-8018-701-5

Utkommer: jUni
översättning: catharina andersson  
band: inbUnden
Format: 222 x 222 mm
omFång: 128 sidor
isbn: 978-91-8018-656-8

Virka mormorsrutor   
Massor av färger och mönster att 
mixa och matcha  

celine semaan  
leonie morgan 
I denna virkbok finns över 40 unika mormorsrutor i 
härliga färger samt beskrivningar på större projekt. 
Du får tips på garn, färgval och hur de olika rutor-
na kan kombineras. Varje mormorsruta presenteras 
med en detaljerad beskrivning, diagram och bilder. 
Passar både nybörjare och vana virkare. 
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Lättvirkade disktrasor 
Virka hållbart för kök och badrum 
camilla schmidt 
rasmussen 
sofie grangaard

lättvirkade disktrasor
Utkommer: maj
översätting: eva andreasson
band: inbUnden
Format: 203 x 203 mm
omFång: 60 sidor
isbn: 978-91-8018-579-0

lättstickade disktrasor
Utkommer: maj
översättning: eva andreasson
band: inbUnden
Format: 203 x 203 mm
omFång: 60 sidor
isbn: 978-91-8018-580-6

Lättstickade disktrasor
Sticka hållbart för kök och badrum 
helle benedikte 
neigaard

Gör ditt kök personligt och hemtrevligt med virka-
de och stickade disktrasor. Det är de små detaljerna 
som gör ett hem mysigt, och egengjorda disktrasor är 
definitivt en sådan. Här finns 11 olika stilar att virka 
och sticka. Prova nya garn eller använd dina rester, och 
skaffa dig ett vackert förråd av färgglada, miljövänli-
ga, återanvändningsbara trasor för rengöring, att ha 
framme som dekoration, eller ge bort som presenter. I 
böckernas virk- och stickskola presenteras de olika 
teknikerna steg för steg för att underlätta för nybör-
jaren, eller friska upp minnet för den som behöver 
det. Mönstren passar alla kunskapsnivåer, det finns 
både enkla varianter och lite mer utmanande. 

Nyutgåvor



barn- 
böcker
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Spöknatta 
per berg 
Nora reser upp till mormor och morfar i Hälsing-
land och ser fram emot att ta det lugnt och hänga 
med grannpojkarna Oskar och Simon. Redan första 
kvällen märker hon att det är något som inte stäm-
mer, mormor beter sig underligt. Kan det ha något 
att göra med spökbrädet, som de hittade på vinden i 
somras? Frågan är bara vart det har tagit vägen. 

Spöknatta är en klassisk rysare för slukaråldern 
och den andra boken om Nora och det gåtfulla 
ouijabrädet.

Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: inbUnden
Format: 150 x 200 mm
omFång: ca 130 sidor
isbn: 978-91-8018-601-8
     isbn: 978-91-8052-502-2

Utkommer: maj
omslag: stella spente och emma graves
band: inbUnden
Format: 150 x 200 mm
omFång: ca 150 sidor
isbn: 978-91-8018-623-0
      isbn: 978-91-8052-503-9

Om elden tar oss
cecilia ekhem 
Det är en varm junidag i Sundsvall år 1888. När Sofia 
är klar med dagens ärenden ska hon hälsa på sin bästa 
vän, Joel. De träffas bara i smyg för hon får inte um-
gås med en föräldralös pojke som inte kan gå. Plöts-
ligt ringer en klocka i staden – det brinner i Sundsvall 
och elden sprider sig i en rasande fart. Hur ska Joel 
lyckas ta sig ut ur huset? Nu måste Sofia rädda sin vän 
och överleva den största branden i Sveriges historia. 
Om elden tar oss är en berättelse om vänskap, mod och 
spirande hopp.
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fingerlek med labyrinter
felicity brooks
elisa ferro (ill.)
Utkommer: april
övers.: lind & co
band: board book
Format: 216 x 250 mm
omFång: 16 sidor
isbn: 978-91-8018-620-9

kawaiipyssel — djur
connie isaacs 
Utkommer: maj
övers.: lind & co
band: häFtad
övrigt: med över 150 klistermärken
Format: 216 x 280 mm
omFång: 24 sidor
isbn: 978-91-8018-629-2

tittut! alla fåglar
sonia baretti
Utkommer: maj 
övers.: sara jonasson
band: board book
Format: 150 x 150 mm
omFång: 8 sidor
övrigt: innehåller dra Ut-Flikar
isbn: 978-91-8018-593-6

tittut! vem leker i trädgården?
sonia baretti
Utkommer: maj 
övers.: sara jonasson
band: board book
Format: 150 x 150 mm
omFång: 8 sidor
övrigt: innehåller dra Ut-Flikar
isbn: 978-91-8018-594-3

kawaiipyssel — dinosaurier
connie isaacs
Utkommer: maj
övers.: lind & co
band: häFtad
övrigt: med över 150 klistermärken 
Format:  216 x 280 mm
omFång: 24 sidor
isbn: 978-91-8018-628-5

kör, rulla, flyg — alla världens 
fordon
frauke nahrgang 
christian lindemann (ill.)
Utkommer: maj
övers.: valle wigers
band: board book
Format: 210 x 234 mm
omFång: 22 sidor
isbn: 978-91-8018-571-4



sommar 2023, lind & co | 26

i enhörningarnas värld 
— magisk målarbok
ela jarzabek
Utkommer: maj
band: häFtad
Format: 216 x 250 mm
övrigt: pensel medFöljer
omFång: 32 sidor
isbn: 978-91-8018-575-2

sudoku för barn 7—9 år
Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad
band: pocket
Format: 110 x 178 mm
omFång: 176 sidor
isbn: 978-91-8018-697-1

barnens första aktivitetsbok 
pekaktiviteter från 3 år
sten johnson 
Utkommer: maj 
omslag: niklas lindblad
band: häFtad
Format: 210 x 297 mm
omFång: 24 sidor
isbn: 978-91-8018-698-8

101 dinosaurier — sök och hitta 
rebecca jones 
Utkommer: maj
övers.: lind & co
band: board book
Format: 240 x 240 mm
omFång: 14 sidor
isbn: 978-91-8018-654-4

drömdjungeln — lugnande 
godnattsagor för barn som har 
svårt att somna
anna knakkergaard (text)
julie dam (ill.)
Utkommer: maj
övers.: sara jonasson
band: inbUnden 
Format: 210 x 210 mm
omFång: 80 sidor
isbn: 978-91-8018-598-1
     isbn: 978-91-8052-204-5

101 djur — sök och hitta 
rebecca jones
Utkommer: maj
övers.: lind & co 
band: board book
Format: 240 x 240 mm
omFång: 14 sidor
isbn: 978-91-8018-655-1
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tigerväktaren — legenden om nian
maisie chan
alan brown (ill.)
Utkommer: maj
övers.: ingela jernberg 
band: inbUnden
Format: 129 x 188 mm
omFång: ca 120 sidor
isbn: 978-91-8018-713-8

störst, bäst och vackrast
tidernas största skrytmånsar
andy seeds
sam caldwell (ill.)
Utkommer: jUni
övers.: linda skUgge
band: inbUnden
Format: 235 x 290 mm
omFång: 64 sidor
isbn: 978-91-8018-714-5

dinosaurier och andra 
förhistoriska djur 
ett illustrerat uppslagsverk
andrea mills
Utkommer: maj
övers.: shU-chin hysing
band: inbUnden
Format: 183 x 233 mm
omFång: 208 sidor
isbn: 978-91-8018-630-8

nya korsord för barn 9—12 år 
sten johnson
Utkommer: maj
omslag: niklas lindblad  
band: häFtad
Format: 210 x 297 mm
omFång: 32 sidor
isbn: 978-91-8018-658-2

sagor om smarta och modiga 
flickor i grekisk mytologi
susanna davidson
rosie dickins
Utkommer: jUni
övers.: benedicte callert
band: inbUnden 
Format: 170 x 210 mm
omFång: 160 sidor
isbn: 978-91-8018-627-8

allt om familjer
felicity brooks
Utkommer: maj
övers.: sara jonasson 
band: inbUnden
Format: 240 x 290 mm
omFång: 32 sidor
isbn: 978-91-8018-646-9

Nyutgåva
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Våga vara annorlunda 
Sanna berättelser om människor 
som förändrat världen

ben brooks
quinton winter (ill.) 
Här möter vi 100 personer som på olika sätt, genom 
mod, kreativitet, uppfinningsrikedom och medmänsk-
lighet gjort avtryck i historien. Gemensamt för dem 
alla är att de har använt ord för att göra bra saker, 
genom tal, brev, låttexter, berättelser och poesi har de 
förändrat världen. Läs om Ignaz Semmelweis, Alex- 
andr Solzjenitsyn, Greta Thunberg och många fler.

Utkommer: maj
översätting: emeli andré
band: inbUnden
Format: 190 x 246 mm
omFång: 208 sidor
isbn: 978-91-8018-600-1

Utkommer: maj
översättning: shU-chin hysing
band: inbUnden
Format: 260 x 310 mm
omFång: 208 sidor
isbn: 978-91-8018-565-3

Superhajar och andra 
djur i djupet 
derek harvey
Följ med på en resa långt ner i djupen för att möta de 
ovanliga och fascinerande varelser som lever där. Ta 
reda på hur en hammarhaj letar efter sitt byte, vilken 
fisk som kallas havets vampyr, vilken haj som kan 
hoppa fyra meter över vattenytan och vilket som är 
det smartaste blötdjuret.

Fantastiska, detaljerade och storslagna fotografier 
visar hajar och en mängd andra havslevande varelser, 
från den pyttelilla pygmésjöhästen till den väldiga 
valhajen med sitt stora gap. 

Pocket 
&

LJUD



Pocket 
&

LJUD
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sommarmord
samuel karlsson
omslag: anders timrén
omFång: 400 sidor
isbn: 978-91-8053-002-6

POCKET MAJ POCKET JUNI

konsten att bli gammal
wilhelm schmid
översättare: peter handberg
omslag: kerstin hanson 
omFång: 136 sidor
isbn: 978-91-8018-605-6

sverige under kalla kriget 
anders frankson (red.) 
omslag: niklas lindblad
omFång: 179 sidor
isbn: 978-91-8018-660-5

sommar i fågelkärr
ann-charlotte persson 
omslag: emma graves
omFång: 384 sidor
isbn: 978-91-8053-003-3

” hämtar upp klassiska filosofiska
teman och presenterar dem för en modern publik på ett 
medryckande och lättläst sätt.”
BTJ

”Wilhelm Schmid är insiktsfull och hans enkla och vackra 
språk omfamnar läsaren.”
Modern Psykologi

”lättillgänglig och läsvärd för både flyktigt intresserade 
och luttrade läsare.”
Militär Historia

”Avsnitten är intressanta och innehåller mycket fakta och 
flera spännande detaljer.”
Mariestads-Tidningen

”bjuder på en varm sommarfeelgood, med kärlek, missför-
stånd och en lagom dos svartsjuka”
frolids_bokhylla

”Åh vilken charmig bokserie /…/ Boken gav många skratt 
och tankeställare.” 
Systrarna boktokiga

”Samuel Karlsson har återigen, med sitt knivskarpa sinne 
för spänning och deckarpusslande, skapat en olidligt dri-
vande intrig.”
Bokstavligt talat

”Fantastiska person- och miljöskildringar, de gör att bok-
en känns otroligt levande och man nästan känner som om 
man befinner sig på plats.”
Bokprataren 
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POCKET JULI POCKET AUGUSTI

winston churchill: de 222 
bästa citaten
andreas nyberg (red.)
omslag: niklas lindblad 
omFång: 208 sidor
isbn: 978-91-8018-661-2

små vita lögner
caz frear  
översättare: ylva stålmarck
omslag: henrik koitzsch
omFång: 400 sidor
isbn: 978-91-8053-004-0

täcknamn: lodjuret
nathalie redmo 
omslag: maria sUndberg
omFång: 400 sidor
isbn: 978-91-8053-005-7

där korparna skriker
dag öhrlund 
omslag: soFia scheUtz
omFång: 584 sidor
isbn: 978-91-8053-006-4

”En stabil deckare med alla behövliga ingredienser som 
Truutälskarna inte kommer att bli besvikna över.”
BTJ

”Jag har sagt det förr: Öhrlund är en förbaskat skicklig 
författare som med rappt språk och humor får läsaren/
lyssnaren med sig.”
Peter Westberg  (peterwestberg.nu)

”Imponerande spiondebutant. Här finns mycket att gläd-
ja sig åt i form av en intelligent och spännande intrig, tro-
värdighet skapad av väl genomförd research, intressanta 
karaktärer och en hel del annat.”
Kapprakt

”Språket är välformulerat och det märks att författaren 
är insatt i ämnet hon skriver om.”
Ebbas boktips

”Boken är synnerligen underhållande. Rekommenderas 
på det varmaste.”
Ölandsbladet

”Man kan öppna vilken sida som helst och bara njuta!”
Vetenskapsradion historia, SR

”En sällsynt begåvad debutdeckare, lågmäld och 
intensiv.”
Lotta Olsson, DN

”Caz Frear bjuder i sin debutbok på en tät story, 
fina vändningar och fascinerande karaktärer.”
Norrköpings Tidningar



sommar 2023, lind & co | 32

Kodnamn Akilles
mikael ressem
Attackerna som utfördes under namnen Styx och 
Hades skakade Sverige som nation. Skräcken har et-
sat sig fast, men livet börjar trots allt långsamt återgå 
till det normala. Plötsligt dyker en ny cell upp – för 
att avsluta det som Styx och Hades påbörjat. Den 
här gången är fienden listigare, mer hänsynslös än 
någonsin, och om inte hoten avvärjs kommer följ-
derna att bli katastrofala.

Ännu en gång får vi följa de udda karaktärerna i 
sjukvårdens nationella insatsgrupp, under ledning 
av den erfarne traumakirurgen KG Segerstedt. 
Kodnamn Akilles, den tredje delen i serien om insats-
gruppen, är en actionspäckad spänningsroman och 
en direkt fortsättning på Kodnamn Styx och Kod-
namn Hades.

mikael ressem (f. 1979) bör-
jade redan i tjugoårsåldern 
arbeta som ambulanssjukvår-
dare, utbildade sig till sjuk-
sköterska och har sedan även 
arbetat ett antal år som chef 
inom ambulansverksamheten. 
Han är också framgångsrik 
deckarförfattare med flera 
titlar i serien om ambulans-
sköterskan Erik Sandström. 

” Katja Bengtsson tryckte fram nästa bild på 
tv-skärmen. På bilden syntes en drönare, bestyckad 

med hundratals små glasbehållare.
’Vad är det?’ sa KG och pekade på behållarna. ’Är det 

kem?’
’Tyvärr så tror vi att det är biologiskt.’
’Ett virus som ska spridas?’
Katja nickade.
’Vilket virus är det frågan om då?’ sa KG och kände 

stressen komma krypande.
’Hendraviruset’, sa Katja och mötte KG:s blick.
’Hendra?’
’Ja.’
KG kände sig kallsvettig. Det här var värre än vad 

han kunnat föreställa sig.”

Utkommer: jUli
omslag: emma graves
Uppläsare: jonas malmsjö

 isbn: 978-91-8052-432-2

LJUDBÖCKER 

Foto: Niclas Jonsson
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grevgatan
maria fallström
Utkommer: aUgUsti
Uppläsare: soFia berntson
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8052-383-7

döden på slottet
sofia rutbäck eriksson
Utkommer: jUni
Uppläsare: Fredde granberg
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8019-997-1

jagad av ryska maffian
peter lloyd
Utkommer: jUni 
Uppläsare: reine brynolFsson 
omslag: henrik koitzsch
isbn: 978-91-8051-555-9

den stora blåsningen
herman wenlin
Utkommer: jUli
Uppläsare: Fredde granberg 
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8019-953-7

en vänlig gest
sabina sandberg
Utkommer: jUli
Uppläsare: gabriella boris 
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8051-569-6

mord i monaco
suzanne vermeer
Utkommer: jUni
översättare: j. sUndström
Uppläsare: disa östrand
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8052-461-2
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sommar i klockarviken
lena lindgård
Utkommer: jUli
Uppläsare: jenny lindberg
omslag: emma graves 
isbn: 978-91-8052-195-6

syndarens straff
sara önnebo
Utkommer: jUli
Uppläsare: charlotta åkerblom
omslag: emma graves 
isbn: 978-91-8052-469-8

gelaterian i hjärtat av grundsund
kajsa sundqvist
Utkommer: jUli
Uppläsare: jenny lindberg 
omslag: emma graves 
isbn: 978-91-8052-235-9

fjärilsflickan
axel sundin
Utkommer: aUgUsti
Uppläsare: soFia berntson
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8052-483-4

bröllopskaos på korfu
jenny hansson
Utkommer: aUgUsti
Uppläsare: Fredde granberg
omslag: emma graves 
isbn:978-91-8052-427-8

grindsamhället
ingvar lundqvist
Utkommer: jUli
Uppläsare: soFia berntson
omslag: emma graves
isbn: 978-91-8052-371-4





omslagsFoto: shUtterstock
Form: niklas lindblad 
tryck: italgraF media, 2023
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