
Vår
2017

roslund & thunberg 
unni lindell | carolina neurath

johannes pinter & mattias leivinger
sara lövestam | kristina ohlsson



Utkommer januari 2017Inbunden med skyddsomslagCa 300 sidor, 135x210 mmOmslag Niclas EngsällISBN 978-91-642-0503-2Ebok 978-91-642-4292-1Ljudbok digital 978-91-642-3356-1

Lånebolaget Kritan tilldelas entreprenörsvärldens 
finaste pris. Glädjen blir kortlivad för vd och grundaren 
Gustaf Ramstedt. Bara dagar senare försvinner han. 

Ekonomijournalisten Beatrice Farkas har nåtts av 
uppgifter om att Kritan står inför en flytt till Malta för 
att kringgå svenska lagar. På bolaget, som ger lån med 
hög ränta till dem med svag ekonomi, vill man åt fler 
spelberoende. 

Beatrices granskning blir tuff. Hon blir själv ifrågasatt 
och möts av hot.

Snart uppdagas att Gustaf Ramstedt har blivit 
kidnappad. Oron sprids i bolaget och såren i hans 
sargade familj rivs upp.   

Men inne på Kritan fortsätter vinstjakten, driven av 
Gustafs medgrundare och vän Pierre. Frågan är hur 
gränslös han är beredd att vara för att få företaget att 
växa – och hur långt han kan gå i maktkampen om vd-
rollen. 

Carolina Neurath är ekonomijournalist på Svenska 
Dagbladet. 2016 debuterade hon med den hyllade 
finansthrillern Fartblinda.
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CAROLINA NEURATH – GRÄNSLÖSA –  JANUARI

”Neurath kan den 
världsfrånvända, definitivt fartblinda och många gånger hybrisdrabbade bankvärlden hon skildrar utan och innan.” 

Skånska Dagbladet

”Spännande, initierat och troligen obehagligt nära sanningen.”  
                              Tara

Om Fartblinda:

Initierad thriller 
    om samvetslösa 

snabblåneföretag 



ROSLUND & THUNBERG – EN BROR ATT DÖ FÖR –  JANUARI

”Roslund & Thunberg visar sig vara 

en slagkraftig duo.” 

Upsala Nya Tidning

”En omskakande skildring av 

tung kriminalitets framväxt och 

konsekvenser.”

 Skånska Dagbladet

Om Björndansen:
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Utkommer januari 2017
Inbunden med skyddsomslag
388 sidor, 151x226 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0500-1
Ebok 978-91-642-4291-4
Ljudbok cd 978-91-642-2286-2
Ljudbok mp3 978-91-642-2287-9
Ljudbok digital 978-91-642-3355-4

Leo torkar bort blodet i hallen. Han är fjorton år och städar upp 
efter sin pappa för sista gången. De är ensamma nu. Det är han 
som ska ta hand om sina yngre bröder medan pappa sitter i 
häktet och mamma ligger på sjukhus. Och han vet hur. Han ska 
maskera sig och begå sin första kupp.

Flera år senare öppnas fängelsegrindarna och han släpps ut i 
frihet efter en serie extremt våldsamma bankrån. Och han har ett 
enda mål – han ska begå det perfekta brottet och ta tillbaka det 
som inte finns, pengarna som samhället glömde bort. 

Den här gången ska han inte blanda in sina bröder, inte lämna 
spår som leder tillbaka. Men plötsligt händer det som inte får 
hända. Misstaget som bjuder in kriminalkommissarie John 
Broncks och som ändrar spelreglerna – drar du in min bror,  
drar jag in din bror.

Björndansen nominerades till The International Dagger Award 
– priset för bästa europeiska kriminalroman. Nu kommer den 
fristående fortsättningen, En bror att dö för, en välskriven, 
spännande, dramatisk, omvälvande kriminalroman. En 
berättelse om att genomföra den perfekta kuppen. Om kärlek och 
hat bröder emellan. Om den sortens band som ibland är starkare 
än blodsband. Om dikt som blir verklighet och dikt igen.

Anders Roslund är den första halvan i författarduon Roslund & 
Hellström. Stefan Thunberg är manusförfattare och aktuell med 
Jägarna 3.

Dramatiskt om
det perfekta brottet



Vad är likheten mellan ett substantiv och en 
baguette? Hur säger man egentligen biceps i plural 
och varför kan inte vuxna människor ha ett sansat 
samtal om pronomen?

Det är ett par år sedan Grejen med verb slog ned 
i Sverige och gjorde succé både bland dem som 
älskar grammatik och dem som inte visste att de 
gjorde det. I uppföljaren Grejen med substantiv 
(och pronomen) finns allt en människa kan 
fundera över när det gäller substantiv (och 
pronomen). Använd den istället för en skolbok för 
att lära dig om numerus och bestämdhet, ta fram 
den på bussen för att liva upp dina medresenärer 
eller kryp upp i en fåtölj med en pralin och bara 
okynnesläs om grejen med substantiv! Och 
pronomen. 

Sara Lövestam är författare, radioröst, krönikör 
och lärare i svenska för invandrare. Hon skriver 
romaner både för barn, unga och vuxna. Och 
böcker för språknördar!

SARA LÖVESTAM – GREJEN MED SUBSTANTIV (OCH PRONOMEN) – MARS

Utkommer mars 2017

Inbunden med skyddsomslag

Ca 160 sidor, 135x180 mm

Omslag Jerry Lasota

ISBN 978-91-642-0506-3

Ebok 978-91-642-4296-9

”Lövestams bok är överraskande 

underhållande och definitivt lärorik 

på kuppen. Och gör alltså grammatik 

förbluffande roligt.” 

Skånska Dagbladet

Äntligen! 
  Boken om substantiv

är här!
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”Språkglädjen smittar och visar 

dessutom att grammatik inte 

behöver vara krångligt eller 

tråkigt. Grejen med just verb 

är helt enkelt att de är riktigt 

spännande.” 
Språktidningen

Om Grejen med verb:



KRISTINA OHLSSON – SYNDAFLODER –  MARS
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Utkommer mars 2017
Inbunden med klotrygg
Ca 400 sidor, 135x210 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0505-6
Ebok 978-91-642-4295-2
Ljudbok digital 978-91-642-3359-2

”Ohlsson är en av de bästa nya 

svenska deckarförfattarna. 

Hon är stilsäker, hon klarar 

av att hålla intresse och 

spänning vid liv och hon 

har ett persongalleri som är 

angenämt mångbottnat.” 
Sydsvenskan

En man hittas skjuten i bröstet, sittande i en fåtölj fram-
för brasan. Märkligt nog bär han sin dotters vigselring på 
lillfingret. 

I en annan del av stan söker en begravningsentreprenör 
efter sin bror. En bror som han verkar vara ensam om att 
sakna och som han fruktar kan vara borta för alltid. 

Samtidigt kämpar en kvinna för att inte förlora kontrollen 
när hennes man blir mer och mer farlig. Tiden rinner 
snabbt undan och hon får allt svårare att skydda sig själv 
och sina barn.

Fredrika Bergman och Alex Recht ser samband mellan de 
olika fallen och leds in i en cirkel av spår där gamla synder 
kommer tillbaka. Någon lämnar meddelanden till Alex, 
någon som vill ställa allt tillrätta. Men vem är den anony-
me brevskrivaren och varför tycks gärningsmannen alltid 
ligga steget före?

Syndafloder är en intensiv och spännande kriminalroman 
där allt som en gång gömts åter plockas fram i ljuset. Det 
är den sjätte kriminalromanen om Fredrika Bergman och 
Alex Recht.

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika och 
hyllade författare av kriminalromaner och barnböcker.

Fredrika Bergman      

      och Alex Recht        
är tillbaka!

”Hon är en mästare när det 

gäller att hitta på snillrika och 

överraskande intriger.” 
Aftonbladet

Om Davidsstjärnor:

Andra böcker i serien



I ett ödsligt hus utanför Oslo har en 
hämndplan satts i verket. Någon för bort 
män, som senare återfinns brutalt mördade.

Femton år tidigare försvann en sexårig flicka 
i Oslo och polisen har beslutat att återuppta 
utredningen. Kriminalinspektör Marian 
Dahle, som varit sjukskriven och fortfarande 
är både fysiskt och psykiskt plågad, får i 
uppdrag att tillsammans med en pensionerad 
psykolog se med nya ögon på fallet.

Men när Marian Dahle hittar spår som binder 
samman det gamla försvinnandet med de nya 
morden behåller hon upptäckten för sig själv 
– och får en mycket farlig fiende efter sig.

Unni Lindell är aktuell med en psykologisk 
thriller där många trådar skickligt 
vävs samman av en ytterst erfaren 
kriminalförfattare.

UNNI LINDELL – DÄR SATAN HAR SIN TRON –  APRIL

Utkommer april 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 460 sidor, 135x210 mm
Översättning Margareta Järnebrand
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0502-5
Ebok 978-91-642-4294-5
Ljudbok digital 978-91-642-3358-5

”Äntligen en kriminalroman där allt klaffar … Hon 
skapar stämning från första sidan, manar fram lukter 
och ljud. Samtidigt håller hon hela tiden tempot uppe. 
Det finns inte en död punkt i boken.” 
                                                                               Dagbladet

”Unni Lindell är en mästare i att 
få sina karaktärer att leva. Hon 
tecknar bra människotyper, och 
miljöskildringarna är intensiva 
och fulla av finesser.”

 Trønder-Avisa

Mästerligt
om försvinnanden

och hämnd
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JOHANNES PINTER & MATTIAS LEIVINGER – DE MÖRKERMÄRKTA –  MARS
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Utkommer mars 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 400 sidor, 135x210 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0499-8
Ebok 978-91-642-4293-8
Ljudbok digital 978-91-642-3357-8

Nytt författarskap

 om ett mörker
      som hotar 

att förtära 
I ett vårkallt Stockholm sker en serie mord som till en början 
inte verkar ha något samband. En sömnlös taxichaufför. En 
alkoholiserad före detta psykolog. En psykiskt sjuk kvinna 
på ett behandlingshem. Tre människospillror förenade i sina 
olycksöden. 

När poliskommissarie Iris Riverdal får fallen på sitt bord ställs 
hon inför en gåtfull mördare, en undflyende skepnad med dunkla 
metoder och okända motiv. Och bakom honom anas en ansiktslös 
ondska bortom alla begrepp. 

Gradvis går det upp för henne att morden har rottrådar långt 
tillbaka i tiden, trådar som också löper in i hennes eget liv.  

Samtidigt samlas en krets människor för att bekräfta det de redan 
anat. Det förflutnas skugga har kommit tillbaka för att förgöra 
dem, de mörkermärkta.

Mattias Leivinger har ett förflutet som samtalsterapeut och 
Johannes Pinter som filmregissör. De mörkermärkta är första 
delen i en trilogi.
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Fredrik Backman
Björnstad
Utkommer mars 2017
ISBN 978-91-642-0509-4

Roslund & Hellström
Tre minuter
Utkommer mars 2017
ISBN 978-91-642-0507-0

Många av våra böcker finns redan 
att lyssna på. Senaste nytt är Anna 
Laestadius Larssons historiska 
trilogi och inom kort Sara Lövestams 
spänningsserie om Kouplan!

Jan Guillou
Äkta amerikanska jeans
Utkommer mars 2017
ISBN 978-91-642-0508-7

storpocket!Nu i

Ljudböcker


