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Jag talar alltså om författarna i höstens katalog från Pirat-
förlaget. Allra nyast, för oss, är att vi nu för första gången 
utger en roman som inte har sitt ursprung i vare sig Sverige 
eller Norden, utan i Nigeria.
 
Gemensamt för författarna är det starka berättandet. Det 
handlar om spänning, politik, historia, gripanden öden! 
Möt fem kvinnor och fyra män och deras nya böcker. Och 
kom ihåg att de alla även går att läsa som e-böcker och  
lyssna på som ljudböcker.
 
Och därtill återfinns här några av årets tidigare titlar, nu 
som storpocket respektive vanlig pocket.
 
Trevlig läsning önskar vi alla på Piratförlaget genom
 Ann-Marie Skarp

Några känner ni igen,
andra är 
         helt nya!
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JAN GUILLOU – 1968 – SEPTEMBER

1968 är ett av 1900-talets mest mytomspunna årtal. 
Protesterna mot Vietnamkriget i både USA och 
Västeuropa skapade en vänstervåg som präglade både 
politiken och kulturen. 

Unge Eric Letang är färdigutbildad jurist och brinnande 
aktiv i politiken. Som ung notarie på den beryktade 
advokatfirman Henning Sjöstrand tvingas han gång 
på gång ta ställning till hur juridiken kan användas till 
både gott och ont. Hans första stora mål för honom ut i 
Europa den heta sommar när de röda fanorna dominerar 
gatorna i Paris och när socialism med mänskligt ansikte 
går under i Prag.

Och den vänsterradikala vågen kommer att än mer 
splittra familjen Lauritzen mellan de yngre som anser att 
det är rätt att göra uppror och de äldre som vidhåller att 
äganderätten står över allt annat. 

Jan Guillous 1968 är en initierad berättelse från 
en omstridd epok där han själv befann sig mitt i 
händelsernas centrum. Det är den sjunde delen i 
romanserien Det stora århundradet.

Den vänsterradikala vågen

     splittringen i 
familjen

Fo
to

: P
et

er
 K

nu
ts

on

och



MALIN WOLLIN – FARMOR DÖR – SEPTEMBER

Utkommer september 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 250 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Lotta Kühlhorn & Söner
ISBN 978-91-642-0523-0
Ebok 978-91-642-4309-6
Ljudbok digital 978-91-642-3379-0
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Försonas eller lämna
en farmor att dö?

Sagt om Till min dotter

”Malin Wollin är en fena på att formulera sig.”  

    Borås Tidning

”Om Caitlin Moran bodde i Skithåla, Sverige 

skulle hon heta Malin Wollin. De är av samma 

skrot och korn och jag föredrar Malin Wollin. 

Så. Fruktansvärt. Rolig.”  

    Aftonbladet

Rakel slåss mot en ond demon. I det här fallet 
en sjuklig gammal tant som råkar vara hennes 
farmor. Elak, bitter och omöjlig att älska. 
Eller? Mamma säger att farmor ligger för 
döden och alla väntar.

Farmor väntar på döden. Rakel väntar på 
kärleken från en blå rock. Mamma väntar 
på att Rakel ska skärpa till sig och klappa 
farmor på kinden. Måste man förstå, 
förlåta och försonas eller kan man 

lämna sin farmor att dö?

Farmor dör är en bok om Rakel och hennes 
farmor. Om eventuell förlåtelse, eventuell 
försoning och eventuell kärlek.

Trots att farmor är tyngd av sorger, 
besvikelser och misstro förlorar hon aldrig 
någonsin skärpan. Du kanske har känt många 
farmödrar, men den här glömmer du aldrig.

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. Till 
min dotter, som utkom 2016, uppskattades 
mycket för tonträffen och humorn - något 
som även genomsyrar Farmor dör.



Försonas eller lämna
en farmor att dö?

MIKAEL NIEMI – KOKA BJÖRN – SEPTEMBER

Utkommer september 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 420 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Carl-André Beckston
ISBN 978-91-642-0518-6
Ebok 978-91-642-4307-2
Ljudbok digital 978-91-642-3377-6

”Det var prosten som gjorde fyndet. En bra bit ute i det sviktande 
kärret gav han ifrån sig en genomträngande busvissling, som 
han lärt sig under sin tonårstid i Kvikkjokk. Jag skyndade mig 
genast åt hans håll. Vattnet var kolsvart, över ytan stack en 

stör upp. Prosten grep tag och vickade på den. I det mörka 
slammet vajade något ljust, något som liknade hö.

Sedan, till min outsägliga fasa, insåg jag att det 
var hår.”

Det är sommaren 1852 i byn Kengis 
i nordligaste Sverige. Prostens 
andliga väckelse drabbar samer och 
tornedalingar med oanad kraft. 
Samtidigt försvinner en vallpiga i de 
djupa skogarna. Snart drar folket ut i 
jakten på den slagbjörn som man tror 
härjar. Men prosten fruktar att det är 
en långt värre dråpare som går lös. 
Tillsammans med samepojken Jussi 
finner prosten spår av den ondska som 
tränger sig allt närmare prosten och 
snart hotar att krossa hela väckelsen.

Koka björn är en fascinerande berättelse 
om mannen som valts till årtusendets 
norrbottning. Mästaren Mikael Niemi 
skildrar levande hur stora händelser 
drabbar en liten värld och hur Laestadius 
vinner allmogens stöd trots överhetens 
motstånd.

Mikael Niemi fick sitt stora genombrott 
med Augustprisbelönade Populärmusik 
från Vittula. Med hyllade Fallvatten 
återkom han med en bred och dramatisk 
berättelse från Norrbotten. 

Lars Levi Laestadius
- präst, botaniker

och kriminaltekniker
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Han har byggt hela sin karriär på 
att inte synas, samtidigt som han 
tagit sig upp till de högsta höjderna 
inom svensk politik. Inte ens hans 

hustru och två barn vet riktigt vad 
han gör. Till och med hans namn, Peter 

Carlsson, är skapat för att vara omärkligt. 
Nu står han inför det oundvikliga: att själv träda 

ut i strålkastarskenet och ta makten – den makt 
som han med skrupelfria metoder och mot högt 
konsultarvode tidigare serverat åt andra. 

Det stora Projektet är avslutat. Projektet som 
omformade ett av Sveriges största partier och gav 
dem regeringsmakten. Nu har oppositionen tagit 
över. Men Peter Carlsson ligger steget före – med 
erfarenheter och kunskaper från det senaste 
amerikanska valet överrumplar han både sitt eget 
parti och de politiska motståndarna. Allt för att nå 
den yttersta toppen. Statsministerposten. 

Journalisten Britt-Marie Mattsson använder sig 
här av sin expertkunskap om det politiska spelet 
för att skriva en roman om mannen bakom ett 
partis nya inriktning.

BRITT-MARIE MATTSSON – PROJEKTET – SEPTEMBER

Utkommer september 2017

Inbunden med skyddsomslag

Ca 450 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0522-3

Ebok 978-91-642-4306-5

Ljudbok digital 978-91-642-3376-9
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PASCAL ENGMAN – PATRIOTERNA – AUGUSTI

Oron sprider sig på Stockholms nyhetsredaktioner efter 
mordet på en kvinnlig journalist. Medarbetare som vant 
sig vid att dagligen få ta emot hot fruktar nu för sina liv. 
Den unga Madeleine Winther på Nyhetsbladet har dock 
siktet inställt på något helt annat. Hon vet precis hur hon 
ska ta sig framåt i karriären – och nu är hon på väg att 
göra ett rejält scoop.

Carl Cederhielm har lovat dyrt och heligt att skydda 
landet mot fiender. Han och hans båda medsvurna har 
satt samman en lista med tio namn. De ska hämnas dem 
som inte själva kan hämnas.

I ett land långt bort längtar en man hem till Sverige. 
Invånarna i den lilla staden är rädda för honom, 
han som arbetar som livvakt åt den vapen- och 
narkotikasmugglande ryssen.

Snart kommer deras liv att vävas samman och Sverige 
vakna upp till en ny, skoningslös verklighet. För Carl 
Cederhielm är dock uppdraget långt ifrån slutfört. Det 
är dags att eliminera nästa person på listan.

Patrioterna är en högaktuell thriller och journalisten 
Pascal Engmans debutroman. Med sin roman förnyar 
han den samhällsengagerade spänningslitteraturen. 
Med stort patos, på samma sätt som Sjöwall & Wahlöö 
och Mankell, tar han oss in i den brutalare nutiden.

Utkommer augusti 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 450 sidor, 151 x 226 mm
Omslag Niklas Lindblad, Mystical 
Garden Design
ISBN 978-91-642-0521-6
Ebok 978-91-642-4304-1
Ljudbok digital 978-91-642-3373-8 
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EMMA ÅNGSTRÖM – DET SISTA EXPERIMENTET – SEPTEMBER

Utkommer september 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 300 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Lotta Kühlhorn & Söner
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En ung kvinna vaknar inlåst i ett mörkt och 
kallt utrymme. Hon vet inte var hon är. Hon 

minns inte hur hon kommit dit. Det känns 
som om hon är levande begravd, som om hon 

vandrar omkring i en kista långt ner under 
marken. Någon verkar ha planer för henne, och 
undan för undan uppdagas den fruktansvärda 
sanningen. 

Sommaren 1995 är den varmaste sommaren 
på decennier och fjortonårige Dante ska 
tillbringa lovet i pittoreska Sundborn hos sin 
excentriske farfar. Där finns också Signe som 
har en förkärlek för det ockulta och Dantes 
karismatiska barndomsvän Freja. Men 
sommaridyllen slås snart sönder och en ny 
värld öppnar sig när Freja drar in Dante i en 
virvelvind av svartkonst och okända krafter. 

Det sista experimentet är en rysare om 
hemligheter, död och besatthet. Det är Emma 
Ångströms tredje skönlitterära bok och 
den andra som rör sig i spänningsgenren. 
Vid sidan av skrivandet arbetar hon som 
kommunikationschef på ett arkitektkontor.

En rysare om  
  hemligheter,  
    död och 
          besatthet

”Ångströms stil är självsäker och direkt … Högsta 
betyg till denna välskrivna sträckläsningsrysare!”  
                                                                               Borås Tidning

Sagt om Mannen mellan väggarna

”En lysande skräckroman, med starka 
karaktärer och fin känsla för sorg och 
utanförskap.”
                           Femina



MIKAEL BERGSTRAND – DEN SORGLÖSE HEMSAMARITEN – SEPTEMBER

Det är Stockholm, tidigt åttiotal. Palme har återtagit 
regeringsmakten, aids är ännu en okänd sjukdom och 
i kön till Café Opera närs drömmarna om framgång 
och lycka. Hit kommer den unge, vackre och plågsamt 
självupptagne skåningen Matz Zern med ett enda mål: att 
slå världen med häpnad.

Men allting går inte så lätt som han trott. För att klara 
sin försörjning börjar han arbeta som hemsamarit på 
Reimersholme. Mötet med pensionärerna förändrar hans 
syn inte bara på livet utan också på döden. Och när hans 
väg korsas av litteraturstudenten Carina Carlsson ställs 
frågan på sin spets. Är han beredd att riskera den chans 
till kändisskap som plötsligt dykt upp?  

Den sorglöse hemsamariten är Mikael Bergstrands första 
roman efter succén med Indientrilogin om Göran och 
Yogi. Det är en rolig, rapp och rörande berättelse om två 
unga människor under en på ytan oskyldig tid i Sverige, 
då allting kändes möjligt.

Mikael Bergstrand är författare och journalist från 
Malmö. Efter fyra kriminalromaner fick han 2011 sitt 
stora genombrott med Delhis vackraste händer, som har 
sålts till ett tiotal länder och även blivit tv-serie i Sverige.

Utkommer september 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0520-9
Ebok 978-91-642-4303-4
Ljudbok digital 978-91-642-3372-1
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Kouplan vill aldrig mer tänka på livet han en gång 
levde. Han har sitt uppehållstillstånd nu, och 
detektivuppdragen har bytts ut mot praktik på 
Farsta bibliotek. Jo, en sak lämnar fortfarande inte 
hans tankar: Vad har hänt hans bror?

I Uppsala vaknar Victor Holmberg kallsvettig om 
nätterna. Hans förflutna släpper honom inte. Just 
när han trodde att det fruktansvärda var bakom 
honom, kommer de igen med förnyad kraft. 
Männen som aldrig slutar söka.

I en trea i Hagsätra bor fem afghaner, tre afrikaner 
och två östeuropéer. För femton kronor i timmen 
städar de, lagar mat och serverar, duckar för 
gränspoliser och chefers chefer. När en av dem 
mördas är det som om det aldrig har hänt.

I sökandet efter sin bror befinner sig Kouplan 
plötsligt i sitt sista detektivuppdrag, och tvingas 
möta skuggorna igen. Kanske har de aldrig lämnat 
honom.

Finns det hjärterum är den fjärde och sista delen 
om den ovanlige detektiven Kouplan och hans liv. 
De tre tidigare böckerna har hyllats av recensenter 
och läsare. Den första delen i serien belönades med 
Svenska Deckarakademins debutantpris.

Sara Lövestam är författare, föreläsare och 
radioröst. Förutom skönlitteratur skriver hon roliga 
böcker om grammatik.

SARA LÖVESTAM – FINNS DET HJÄRTERUM – SEPTEMBER

Utkommer september 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 300 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Niklas Lindblad, Mystical 
Garden Design
ISBN 978-91-642-0519-3
Ebok 978-91-642-4310-2
Ljudbok digital 978-91-642-3375-2
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Kouplans sista
                 uppdrag

”Oerhört välskriven, engagerande och originell.” 
                                                                               Expressen

”Uppfriskande normbrytande” 
                            Göteborg-Posten

Sagt om Luften är fri

”Hon blir bara bättre, Sara Lövestam, 
när hon skriver om Kouplan ... Här 
finns insiktsfulla skildringar av de 
medmänniskor som ser och hjälper, och 
de andra som tittar bort.”
                                           Gefle Dagblad



”Smart och roligt om vardagslivet 

och det nigerianska samhället, ett 

välkommet tillskott till landets spirande 

litterära scen.” 

        The Guardian

Nominerad till 

Baileys Women’s Prize for FictionJ J

AYOBAMI ADEBAYO – STANNA HOS MIG – OKTOBER

Yejide träffade sin man på universitetet och de har 
varit gifta i fyra år. De har ett fint äktenskap, allt som 
egentligen saknas i deras liv är ett barn. Yejide ber om 
ett mirakel, hon träffar läkare, hon går motvilligt på en 
krävande ceremoniell pilgrimsfärd. Men inget händer.

Släkten är bestämd, kräver ett barn och insisterar på att 
hennes man ska ta en till fru. Yejide känner sig förtvivlad. 
Hennes make försöker blidka Yejide såväl som släkten. 
Men det är en omöjlig situation som kommer att leda till 
svartsjuka, svek och förtvivlan.

Stanna hos mig är en kärlekshistoria som utspelar sig 
mitt i den politiska turbulensen i Nigeria under åttiotalet. 
Det är en berättelse om hur skört ett äktenskap kan vara, 
om den enorma längtan efter barn och om hur en familj 
kan gå sönder. Det är också en roman om hur gamla 
traditioner möter en modern värld med nya värderingar.

Ayòbámi Adébáyò föddes i Lagos, Nigeria. Hon är 
litteraturvetare och litteraturskribent. Stanna hos mig är 
hennes debutroman, den fick ett fantastiskt mottagande 
när den utkom i Storbritannien, blev nominerad till 
Baileys Women’s Prize for Fiction och har hyllats av 
recensenter och läsare.

Utkommer oktober 2017
Inbunden med skyddsomslag
Ca 300 sidor, 135 x 210 mm
Översättning Erik MacQueen
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0504-9
Ebok 978-91-642-4302-7
Ljudbok digital 978-91-642-3371-4
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”Brännande,
gripande,

Margaret Atwood
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NU I STORPOCKET OCH POCKET

”Bladvändare!”  
Aftonbladet 

”Mer mångfacetterad än de flesta 
romaner i genren.”  
Göteborgs-Posten

”En angelägen och aktuell och 
samtidigt evig historia.”  

Skånska Dagbladet

”Ett ödesdrama som påminner om 
Gudfadern.”  

Dagens Nyheter

”Oerhört brutal och realistisk roman, 
mycket välskriven och med intressant 

intrig.”  
Expressen

”Väl uppbyggd intrig ...  
Skickligt skrivet.”  
Dagens Nyheter

”En lika välskriven som välplanerad 
polisroman om en snårig utredning 
... Många trådar som förenas på ett 

imponerande sätt.”  
Femina

”Humor är en nödvändig ingrediens i 
den här mörka genren och Ohlsson vet 

hur man blandar en bra berättelse.” 
Göteborgs-Posten

”Ohlsson kan konsten att göra 
psykologiskt trovärdiga figurer som 
lever … Det är elegant ihopkommet, 

och oavbrutet spännande.”  
Upsala Nya Tidning

”Otroligt skicklig actionthriller  
i högt tempo”  

Dagens Nyheter

”Både action och djup i imponerande 
välkonstruerad politisk thriller.”  

Borås Tidning

”Som vanligt när det gäller Roslund 
& Hellström är det infernaliskt 

spännande samtidigt som de skildrar 
samhället och världen av idag. De har 
ett språk som gör att läsningen flyter 
av sig själv och man måste bara läsa 

ett kapitel till. Och ett till.” 
Upsala Nya Tidning


