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CHRISTOFFER CARLSSON– DEN TUNNA BLÅ LINJEN –  MAJ

Det är en orolig tid. Fredagen den trettonde november 
2015 exploderar det i Paris och genom Europa rör sig 
enorma flyktingströmmar norrut. Ryktet: en terrorist 
har tagit sig in i Sverige för att genomföra ett attentat i 
landet. 

Är det sant? Ingen vet. 

Samtidigt mottar Leo Junker ett brev. Det rör det fem år 
gamla, ännu olösta mordet på Angelica Reyes. 

Så börjar det. 

Vid det laget har John Grimberg, en gång Leos bäste vän, 
varit spårlöst försvunnen i över ett år. I terrorns skugga 
jagar Leo snart en helt annan, kanske ännu farligare 
sanning som ställer dem båda inför en sista prövning. 

Den tunna blå linjen är en roman om ett brott, och 
den fjärde och avslutande delen i serien om polisen 
Leo Junker. Böckerna har hyllats av såväl läsare som 
recensenter. Den första, Den osynlige mannen från 
Salem, belönades dessutom år 2013 med Svenska 
Deckarakademins pris.

Christoffer Carlsson är författare och doktor i 
kriminologi. Detta är hans sjunde roman.

”Hans serie om Leo Junker talar 
direkt till mitt deckarnördiga hjärta 
– välskriven, lekfull, kärleksfull mot 
genren men också med en ambition att 
säga något om vårt samhälle.”

Skånska Dagbladet

”En av Sveriges mest intressanta 
deckarförfattare.” 
                              SVT Gomorron Sverige

”Christoffer Carlsson är helt i en 
klass för sig bland de svenska 
deckarförfattarna. Dels för att han har 
en sådan säregen röst när han skriver, 
dels för att han skriver så rasande bra.”

 Östgöta Correspondenten Sista delen i 
      prisbelönta 

serien
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Nu presenterar vi böckerna som utkommer från 
maj till augusti, faktiskt ett litet lagom bibliotek för 
sommarens läsning. Här finns värme och charm, 
spänning och dramatik, politik och samhälle. Och 
så en berättelse från konstens värld.

Så satsa på de här böckerna, vi har ju redan gjort 
urvalet!
 
Hälsningar från oss alla på Piratförlaget

Sommar,
sommar,
 sommar!

den



      Det är början av juli och den 
svenska makteliten befinner sig på 

politikerveckan i Almedalen. Gotland 
sjuder av rykten och alla bevakar  

varandra. Alla vill vara först med att 
antingen plantera eller avslöja en nyhet. 

Ryktet går att statsministern väntas 
avgå. Vem som blir hennes efterträdare 

står mellan politikens guldgosse, 
näringsminister David Ehrling, och den mer 

erfarna miljöministern Ann-Louise Hegel.

Näringsministern och hans skickliga 
spinndoktor drabbas under de glödheta 
dagarna av mediernas hårdhänta bevakning. 
Statsministern och hennes närmaste stab håller 
tills vidare händelseförloppet i ett järngrepp.

Och överallt närvarande är den trettio personer 
starka truppen från Kvällspressen, redo att 
förmedla varje rörelse, varje ord, varje blick. Tills 
en kväll då verkligheten drabbar dem själva med 
full kraft.

I maktens öga avslöjar spelet under politikens 
välpolerade yta. Vi får följa maktkampen mellan 
två ministrar, smutsiga utspel och spelet med – 
och mot – medierna. 

Per Schlingmann har erfarenhet som 
partisekreterare och statssekreterare och en 
unik inblick i spelet bakom kulisserna. Han är 
idag rådgivare och föreläsare.

PER SCHLINGMANN – I MAKTENS ÖGA – JUNI
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Debutroman om några febriga dagar 

i Almedalen från Moderaternas 

tidigare chefsstrateg

Medier, maktkamp 
     och smutsigt spel
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ANNA LAESTADIUS LARSSON – HILMA – EN ROMAN OM GÅTAN HILMA AF KLINT –  MAJ

”Tidsbilder och atmosfär 

sitter perfekt, gestalterna 

är enkla, men levande.”

Östgöta Correspondenten

”Hon skriver fri fiktion 

utifrån ett historiskt stoff, 

men hennes metod att 

sätta kvinnors villkor i 

centrum sätter ljus även 

på verkligheten.”

 Sydsvenskan

Presscitat om Barnbruden
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Sekelskiftet 1900 – industrialiseringen tränger 
ihop människorna i städerna, tro och vetenskap 

ställs mot varandra och arbetares och kvinnors 
krav på rättigheter ska snart för alltid 

förändra vår världsuppfattning.

Mitt i denna tid lever och verkar Hilma 
af Klint. Hon målar som ingen annan 
gjort tidigare. Hon tar hjälp av den 
mystiska kvinnogruppen De Fem och 
höga mästare från den andliga världen. 
Hon är så övertygad om att världen 
inte är redo för hennes konst att hon 
gömmer undan tavlorna allt eftersom de 
blir färdiga. I över fyrtio år efter hennes 
död låg de gömda, bland annat på en vind 
på Karlavägen i Stockholm, och samlade 
damm. Så en dag 1986 dök en del av 
tavlorna upp på en utställning i Los Angeles. 
Vem var denna konstnär? Var kom hon 
ifrån? Hur hade en sådan skatt kunnat ligga 
gömd så länge?

Det här är romanen om människan, 
konstnären och gåtan Hilma af Klint. En 
berättelse om att följa sin inre röst, att 
försöka utföra det omöjliga. 

Anna Laestadius Larsson brinner 
för kvinnors rättigheter och 

villkoren för kvinnors liv 
– såväl i historien som i 
samtiden. Hon har tidigare 
utgivit Barnbruden, 
Pottungen och Räfvhonan, 
en trilogi skriven ur 
kvinnornas perspektiv om 
livet vid det svenska hovet 
och i Stockholm under åren 
1774-1818.

”Jag stod framför staffliet, så liten, så 
obetydlig, men inom mig vällde en sådan 
kraft att jag måste framåt.”

Människan,

Hilma af Klint

konstnären
och gåtan Fo
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Förändringens vindar viner över Rosengädda. När 
Farbod öppnar en läkarstation i byn utlöser det en 
kedjereaktion av nybyggaranda. Handelsboden 
renoveras upp, en förskola startas och plötsligt är 
det fler som gifter sig än begravs i Rosengädda. 
Halleluja – det var verkligen på tiden! 

Farbods passionerade tro på byn smittar alla. Eller 
nästan alla. Tessan känner sig snarare övergiven. 
Hennes restaurang är tillfälligt stängd efter att 
det regnat in vatten i stationshuset, Farbod är mer 
uppslukad av sitt läkarhus än av Tessan samtidigt 
som dottern Marta helst av allt vill sitta i Smörkullas 
bibliotek tillsammans med godsägarinnan 
Charlotte. 

Att Bror och Flatan flyttar in i stationshuset med 
hjärtesorg i bagaget skulle kanske kunna mildra 
Tessans övergivenhetskänslor. Om det inte vore 
så att de hjärtekrossade tu mest ligger instängda 
på sitt rum och smider egna planer. Det är inte 
förrän Tessan hittar ett alltför välbekant namn i en 
restaurangguide som hon får något nytt att tänka 
på. En tanke som blir en handling som förändrar 
hennes liv i grunden. 

Hjärtslaget i Rosengädda är den fjärde och sista 
delen om Tessan, Rosengädda och dess invånare. 
Det är en varm berättelse om vikten av att översätta 
franska visor, laga krossade hjärtan, söka sitt 
ursprung och om att äntligen hitta hem trots allt.

Emma Hamberg är författare, illustratör och 
programledare. Detta är hennes sjunde roman för 
vuxna.

EMMA HAMBERG– HJÄRTSLAGET I ROSENGÄDDA –  AUGUSTI
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”Mycket lyckad och överraskande Anne Holt-roman.” 
  Aftenposten

”En bra och klassiskt konstruerad intrig, med oväntad upplösning.” 
Dagsavisen

”Absolut oemotståndlig feelgood av en författare 

med en helt egen röst.”  

  Aftonbladet

”… en fantasifullhet i intrigbyggandet som andra 

borde lära av. Dessutom är hennes gestalter 

trovärdiga på ett sätt som visar på genuint intresse 

och människokännedom.” 

Svenska Dagbladet
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ANNE HOLT – I STOFT OCH ASKA –  JULI

2001 omkommer tre år gamla Dina i en tragisk 
bilolycka. En tid senare dör flickans mor under mystiska 
omständigheter, och fadern Jonas döms för dådet.

Fallet hamnar många år senare på cold case-utredaren 
Henrik Holmes bord och han försöker övertyga sin 
mentor Hanne Wilhelmsen om att Jonas sannolikt blev 
oskyldigt dömd. Hon är dock helt upptagen av något 
annat – en känd, främlingsfientlig bloggare har begått 
självmord, men Wilhelmsen vägrar att acceptera att 
sanningen är så enkel.

Tillsammans ger sig Henrik Holme och Hanne 
Wilhelmsen i kast med de båda fallen och blottlägger 
farliga lögner och hemligheter som länge legat i det 
fördolda. Men det är mer bråttom än de har förstått 
– ett barns liv står på spel. Och en man som har 
förlorat allt vill att andra nu ska få lida.

Med I stoft och aska tar Anne Holt ännu en gång 
pulsen på vårt samhälle i en engagerad och 
skickligt vävd spänningsroman.

Anne Holt är en av våra allra främsta 
kriminalförfattare - hyllad av kritiker 
och älskad av läsarna.
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  olycka kan 
     en människa tåla?

Hur mycket

  Om vikten av att 
översätta franska visor

       och att laga
       krossade hjärtan
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Nu finns hela serien om  

   Cato Isaksen och Marian Dahle att lyssna på!
Inläsare: 

 Magnus Roosmann

Nyheter!

Författarinläsningar

LJUDBÖCKER


