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Blind gudinna
Ljudbok digital 978-91-642-3345-5Saliga äro de som törsta …Ljudbok digital 978-91-642-3346-2Demonens död

Ljudbok digital 978-91-642-3347-9I lejonets gap
Ljudbok digital 978-91-642-3348-6Död joker
Ljudbok digital 978-91-642-3349-3Utan eko
Ljudbok digital 978-91-642-3350-9Offline
Ljudbok digital 978-91-642-3331-8
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För närvarande råder stort uppsving för att lyssna på böcker. 
Och ingen blir gladare än vi på förlaget. Alla format är 
välkomna, inget sätt att ta till sig en bok är bättre än det andra. 
Du bestämmer vad som passar dig bäst!

I år har vi glädjen att hälsa Anne Holts hjältinna Hanne 
Wilhelmsen tillbaka. Hon är huvudperson i sommarens bok 
Offline och för att glädja alla Hanne-fans utger vi nu de tidigare 
böckerna som digitala ljudböcker. 

Vi märker att många lockas av att lyssna på serier, mycket 
populära är bland andra Emma Hambergs oemotståndliga 

böcker om Tessan i Rosengädda, Liza Marklunds 
banbrytande serie om Annika Bengtzon och Katerina 

Janouchs böcker om barnmorskan Cecilia Lund och 
hennes stora familj.

Och samtliga böcker i den här katalogen kan du 
antingen läsa eller lyssna på, eller bådadera.

Mycket lyssnarnöje önskar
Ann-Marie Skarp

Förlagschef

också att läsaAtt lyssna är

Serien om Hanne Wilhelmsen
– nu också att lyssna på!

ANN-MARIE SKARP

ANNE HOLT – LJUDBÖCKER

NY!



Utkommer 21 september 2016Inbunden med skyddsomslagCa 370 sidor, 135x210 mmOmslag Nils OlssonISBN 978-91-642-0496-7Ebok 978-91-642-4288-4Ljudbok cd 978-91-642-2284-8Ljudbok mp3 978-91-642-2285-5Ljudbok digital 978-91-642-3339-4

FREDRIK BACKMAN – BJÖRNSTAD – 21 SEPTEMBER

Vad betyder ett lag för en stad? Vad betyder en sport 
för en familj? Vad betyder en enda match för ett 
samhälle som kämpar för sin överlevnad?

Bara allt. Den betyder bara allt. 

Björnstad är den första delen i en serie om en 
liten plats med stora drömmar. Den handlar om 
15-åriga flickors odödliga vänskap och 17-åriga 
pojkar som spelar hockey med en hel stad på sina 
axlar, och om de fruktansvärda saker vi ibland gör 
för framgång. 

Den handlar också om Peter, som flyttar hem efter 
proffskarriären för att bygga upp sin moderklubb, 
och Mira som samtidigt offrar en advokatkarriär 
för att bosätta sig i skogen med man och barn. Det 
är en saga om idrott och familj, och om hur långt vi 
är redo att gå för att skydda våra barn. 

Björnstad är Fredrik Backmans allvarligaste 
och mest ambitiösa roman hittills. En berättelse 
om kärleken till en folkrörelse, men även om 
manlighet, identitet och längtan efter att få visa 
vem man verkligen är.

Fredrik Backman debuterade 2012 med En man 
som heter Ove. Björnstad är hans fjärde roman. 
Del två i serien är planerad till våren 2017.

En mörk saga
om idrott och familj
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Huseby bruk i Småland var vid förra sekelskiftet en plats 
som sjöd av liv. Masugnens eld dånade medan skogen 
och jorden bar rikedom till familjen Stephens. Där växte 
Florence upp och barndomen var en enda ljus dans. 

Men Florence hade en svaghet livet igenom – kärleken 
till kungahuset. Hon blev som vuxen ett lätt offer när 
ögonstenen prins Carl Bernadotte och hans tvivelaktiga 
vänner gjorde entré. Det tog inte många år förrän 
Huseby bruk stod på ruinens brant. 

Husebyskandalen skakade Sverige på femtiotalet och 
Florence Stephens förtrollade värld sjönk sakta ner i 
mörkret. Detta är sannsagan om hur hon förlorade sitt 
slott och sitt kungarike.  

Advokaterna Lena Ebervall och Per E Samuelson 
har återigen i romanform skildrat ett svenskt 
rättsfall. Tidigare har de skrivit om Haijbyaffären, 
rättsövergreppen mot Olle Möller och bombmannen  
Lars Tingström.  
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EBERVALL & SAMUELSON – FLORENCE STEPHENS FÖRLORADE VÄRLD – 7  SEPTEMBER

JOHAN RIPÅS – FOREVER YOUNG – 28 SEPTEMBER

kungahuset
blev hennes fall

till
Kärleken

Utkommer 7 september 2016

Inbunden med skyddsomslag

Ca 370 sidor, 135x210 mm

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0493-6

Ebok 978-91-642-4285-3

Ljudbok digital 978-91-642-3336-3

Utkommer 28 september 2016

Inbunden med skyddsomslag

Ca 250 sidor, 135x210 mm

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0497-4

Ebok 978-91-642-4289-1

Ljudbok digital 978-91-642-3340-0

Huset vid sjön blir deras högkvarter under en varm sommar 
i mitten av åttiotalet. Två pojkar som behöver fly, en från sin 

destruktiva styvfar och en som vuxenvärlden helt enkelt inte 
har tid med. Händelserna den sommaren förändrar deras liv för 

alltid.

Johan Ripås debuterar med en både rolig och vemodig roman 
om två pojkar som försöker överleva i en på många sätt obegriplig 

värld. En berättelse om hur kalla kriget och atombomben finns där 
som ett ständigt hot, om att bli synthare lika mycket för stilen som 

för musiken och om svårigheten i att förstå sig på kärlek, både 
vuxnas och den unga spirande. 

Det är också en bok om hur folkhemmet monteras ner 
och det faktum att bara för att man är vuxen betyder 

inte det nödvändigtvis att man fått klarhet i 
världens ordning.

Johan Ripås är Afrikakorrepondent för SVT 
och bosatt i Sydafrika. Forever young är hans 
debutroman. 

allt
som

förändradeSommaren



JAN GUILLOU – ÄKTA AMERIKANSKA JEANS – 31 AUGUSTI

Eric, den tredje generationen Lauritzen, växer 
upp på femtiotalet. Det är en tid när grunden för 
det svenska folkhemmet och välståndet läggs. 
Ett sönderbombat Europa skriker efter svenska 
råvaror. Samtidigt präglas tillvaron av skräcken 
inför kärnvapenkriget. Men för Eric finns oros-
molnen på närmare håll. Hans skyddade tillvaro 
ute i Saltsjöbaden är på väg att slås i spillror. 

I den stora omvandlingen föds också en ny 
ungdomskultur och influenserna kommer inte 
längre från Europa utan från USA. Eric dras med 
i fascinationen för allt det nya inom musik, mode 
och film. Han lyckas inte bara med konststycket 
att smuggla den förbjudna drycken Coca-Cola 
– han blir även först i klassen med att bära äkta 
amerikanska jeans.

Äkta amerikanska jeans är den sjätte delen i Jan 
Guillous romansvit Det stora århundradet. 
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Att växa upp

Utkommer 31 augusti 2016
Inbunden med skyddsomslag
Ca 450 sidor, 135x210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0494-3
Ebok 978-91-642-4284-6
Ljudbok cd 978-91-642-2282-4
Ljudbok mp3 978-91-642-2283-1
Ljudbok digital 978-91-642-3335-6



Det här är en bok om att inte leva upp till förväntningarna.

Att växa upp som tjej och ta för mycket plats trots att man 
bara försöker åka med.

Om att stå upp för någon som är utsatt och bli utsatt själv. 
Att göra bort sig när det är fest och om att råka bränna upp 
en ö.

Om att växa upp och bli kvinna och försöka berätta för sin 
dotter, och sig själv, vad man ska acceptera och vad man 
faktiskt ska bråka om. 

Till min dotter är en berättelse om Stella och hennes väg 
från flicka till kvinna. Om att formas och att vägra formas. 
Malin Wollin har skrivit en intelligent berättelse som 
berör, som får dig att skratta men som ibland också är ett 
knytnävsslag i magen.

Malin Wollin är journalist och bosatt i Kalmar. Hon är 
kolumnist i Aftonbladet, skriver krönikor för Sköna hem, 
bloggar på amelia.se och driver podcasten Wollin & Wollin 
tillsammans med sin syster Elin.
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MALIN WOLLIN – TILL MIN DOTTER – 7 SEPTEMBER

KATERINA JANOUCH – KYSSTÄCKT– 14 SEPTEMBER

Rosanna Wildes erotiska noveller har rönt framgång 
och hon har blivit lite av en kändis. Hon blir flitigt 
uppvaktad och får många romantiska förslag. Oväntat 
nog kommer även ett erbjudande från Rosannas före 
detta man Nathan. Han bor nu med sin älskarinna, den 
unga Solange, men saknar Rosanna. Därför föreslår han 
att Rosanna ska flytta in, för att pröva på en alternativ 
livsstil.

Rosanna tvekar. Att återvända till Nathan är att ta ett 
steg tillbaka till det gamla. Det känns inte rätt. Men 
vad är det rätta? Hur bör man leva för att äntligen 
bli tillfredsställd? 

Katerina Janouch är författare och sex- och 
samlevnadsexpert. Kysstäckt är den tredje 
delen i berättelsen om en mogen kvinnas 
sexuella uppvaknande. Tidigare har 
Hudhunger och Nakenlek utkommit. 

Utkommer 7 september 2016

Inbunden med skyddsomslag

Ca 250 sidor, 135x210 mm

Omslag Lotta Kühlhorn

ISBN 978-91-642-0495-0

Ebok 978-91-642-4286-0

Ljudbok digital 978-91-642-3337-0

Utkommer 14 september 2016

Inbunden med skyddsomslag

Ca 200 sidor, 135x185 mm

Omslag Niklas Lindblad

ISBN 978-91-642-0460-8

Ebok 978-91-642-4287-7

Ljudbok digital 978-91-642-3338-7

erotiskaEn kvinnasmogen

uppvaknande

Om att vara flicka
och bli kvinna



SARA LÖVESTAM – LUFTEN ÄR FRI – 12 OKTOBER

Kouplan har blivit hemlös. Allt han äger finns nu i hans rygg-
säck, och han måste hitta en plats som skyddar mot både regn 
och gränspoliser. Det är tufft, inte det ultimata tillfället att ta 
ett nytt uppdrag. Å andra sidan behöver han pengarna.

I en villa i Bromma bor en kvinna, som misstänker att hennes 
man, Håkan, är otrogen. Ett rutinuppdrag för en detektiv 
– men ju mer Kouplan upptäcker, desto mer förstår han att 
detta handlar om något helt annat. Något värre.

Samtidigt som han nystar upp de alltmer mystiska trådarna 
kring Håkans förehavanden, försöker han reda upp sitt eget 
liv. Snart får han söka asyl igen och röra sig fritt på gatorna – 
men det är inget mer än en andningspaus. 

Luften är fri är en spännande och gripande berättelse om 
ett fall och en människas kamp för ett riktigt liv. Det är Sara 
Lövestams tredje bok om Kouplan, de två tidigare böckerna 
har prisbelönats och hyllats av recensenter och läsare. Vid 
sidan om skrivandet arbetar hon som SFI-lärare och 
föreläsare.
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riktigt liv 
kampenom

för ett

Spännande

Utkommer 12 oktober 2016
Inbunden med skyddsomslag
Ca 260 sidor, 135x210 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0498-1
Ebok 978-91-642-4290-7
Ljudbok digital 978-91-642-3341-7

Bästa 
deckardebut 

2015!

Nytt i pocket! 
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TIDIGARE UTGIVNING

och sommarböcker
från oss!

Vår-

”Neurath har hittat 
en ny och egen nisch 

på den svenska 
deckarscenen.”  
Borås Tidning

Ny thriller i 
världsklass

Släktfejder, 
passion och ond 

bråd död 

Intensivt om 
främlings-

fientlighet och 
extremism

Starkt om kvinnors 
liv och vardagens 

dramatik

”En iskall och 
exceptionellt 

välberättad thriller”  
Femina

”Kristina Ohlsson är 
skicklig, och åtskilliga 

gånger reser sig 
nackhåren på mig.” 

Dagens Nyheter

”Högsta betyg till 
denna välskrivna 

sträckläsningsrysare!” 
Borås Tidning

”Katerina Janouch vet så klart precis 
vad hon gör när hon bestämmer sig för 

att skriva erotik.”  
Göteborgs-Posten


