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PETTER LIDBECK – KVINNA UTAN MINNE – JANUARI

Utkommer januari 2018
Ca 200 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Johan Petterson
ISBN 978-91-642-0537-7
Utkommer även som ebok  
och digital ljudbok
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    Om alla dina
 minnen är borta 
– vem kan du bli då?

Jag öppnar ögonen. På min högra sida sitter en 
oklippt pojke med hängande axlar, till vänster två 
flickor i tidig skolålder. Mittemot mig har jag en 
fånigt leende man. 
  – Allt bra? frågar han.
  Jag förstår inte. Pratar han med mig?
  Jag har en gaffel i min vänstra hand, en kniv i den 
högra. På tallriken framför mig ligger en påbörjad 
pannbiff, sallad och potatis. Det är som om jag satt 
och åt.

Mia Berggren drabbas av plötslig och oförklarlig 
minnesförlust. Hon minns varken familj eller 
vänner, har ingen aning om vem hon är. Hon 
genomgår omfattande undersökningar utan att 
läkarna hittar någon förklaring. Undan för undan 
tvingas hon återskapa sig själv utifrån andras 
förväntningar. Problemet är att hon inte gillar 
resultatet.

Petter Lidbeck  har skrivit många böcker för barn 
och ungdom samt flera romaner för vuxna, de 
flesta under pseudonymen Hans Koppel. Det vita 
huset, hans thriller för bokslukare, nominerades till 
Barnradions bokpris 2017. Kvinna utan minne är 
en roman om vad som händer med en människa när 
alla minnen försvinner.

Sagt om Smultron, bröllop och döden

”Agatha Christie ler säkert i sin 

himmel, här har hon fått en värdig 

efterträdare på pusseldeckartronen.” 

             Tara

”Fiffig pusseldeckare med roliga 

ingredienser, överraskande likgömmor 

och intelligenta resonemang om klass 

och familj.” 
  Dagens Nyheter

”Miljöerna är utmärkta för en deckare 

av detta slag.” 
                          Göteborgs-Posten



    Om alla dina
 minnen är borta 
– vem kan du bli då?

Utkommer januari 2018Ca 390 sidor, 135 x 210 mmOmslag Sofia ScheutzISBN 978-91-642-0538-4Utkommer även som ebok  och digital ljudbok

KRISTINA APPELQVIST  – DEN FJÄRDE PAKTEN – JANUARI

En student faller ner från universitetets klocktorn. Ingen 
kan säga om det rör sig om en olycka, ett självmord eller 
rentav mord. 

Händelsen hamnar snart i skuggan av en stor donation 
som ska bekosta ett unikt center för antikforskning och 
göra Västgöta universitet känt i hela världen.

Rektor Emma Lundgren, som återvänt efter mamma-
ledigheten, får en chock när hon inser att hon är mot-
arbetad av sina kolleger. Tillsammans med Helena 
Waller försöker hon ta reda på vad som sker och vem 
som ligger bakom kuppen för att få henne avsatt. Och 
när chefsgruppen besöker den rika donatorn på Franska 
rivieran inträffar ett mordförsök som får dem att förstå 
att en hemlig pakt styr i det fördolda.

Kristina Appelqvist är författare och kommunikations-
konsult och bor utanför Skövde, en trakt som också utgör 
inspiration för hennes deckare i universitetsmiljö.  
Den fjärde pakten är den fjärde fristående delen i serien 
med litteraturforskaren Helena Waller i huvudrollen. 
I denna pusseldeckare återkommer även rektor Emma 
Lundgren som läsarna mött i Kristinas tidigare romaner.

Makt, svek och lojalitet 

    vid Västgöta universitet
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Sagt om Smultron, bröllop och döden

”Agatha Christie ler säkert i sin 

himmel, här har hon fått en värdig 

efterträdare på pusseldeckartronen.” 

             Tara

”Fiffig pusseldeckare med roliga 

ingredienser, överraskande likgömmor 

och intelligenta resonemang om klass 

och familj.” 
  Dagens Nyheter

”Miljöerna är utmärkta för en deckare 

av detta slag.” 
                          Göteborgs-Posten



OLIVIER TRUC – DET RÖDA BERGET – MARS

Utkommer mars 2018

Ca 490 sidor, 135 x 210 mm

Översättning Marianne Tufvesson

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0530-8

Utkommer även som ebok
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”En polisutredning som bjuder på en stor dos 

antropologi. Mycket spännande!”
Le Telegramme

”En tydlig, elegant och kraftfull prosa.”

Côté Caen

”Totalt överraskande, spännande och 
dessutom stundvis poetiskt skriven.”

Le Magazine Littéraire

”En rafflande  
    thriller och 
 fascinerande    
  resa i Lapplands      
          urskogar”

Madame Figaro

Vid foten av det röda berget hittas gamla skelettdelar från 
en människa. Om det visar sig att delarna har samiskt 
ursprung kan de ha stor betydelse för en historisk 
rättegång mellan det samiska folket och lantbrukare vid 
högsta domstolen. För vem tillhör marken egentligen?

Kriminalinspektör Nina Hansen och hennes kollega 
Klemet Nango får ansvar för denna mycket speciella 
utredning. Deras sökande efter bevis möter misstro och 
motstånd från både lantbrukare, vetenskapsmän och 
politiker. 

Men Nina kommer inte att ge sig förrän hon har löst alla 
mysterier, nutida såväl som historiska, som dyker upp i 
utredningen. För Klemet kommer deras efterforskningar 
få större konsekvenser än han kunnat ana. Aldrig 
någonsin har hans dubbla identitet blivit så utmanad.

Olivier Truc är fransk journalist bosatt i Stockholm. Det 
röda berget är den tredje boken i serien om renpoliserna 
Nina Hansen och Klemet Nango. De två första delarna 
Fyrtio dagar utan skugga och Skuggorna vänder tillbaka 
har blivit hyllade och prisbelönta världen över.



JOHAN RIPÅS – SKUGGMAKTEN – MARS

Utkommer mars 2018
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0539-1
Utkommer även som ebok och  
digital ljudbok

Ett mord i Stockholm 

    för honom till Östafrika. 

Till ett maktspel
       på liv och död.

Samma dag som journalisten Johns mamma avlider 
på sjukhuset går han fylld av sorg in i en kyrka i 
centrala Stockholm. Där ligger en kvinna blodig i en 
kyrkbänk. Trots att hon är döende, vill hon inte ha 
hjälp. Istället lämnar hon över ett usb-minne med 
orden: Åk till Kenya ... ensam. Hitta Stella Mwangi 
från Kiambu.

Samtidigt vaknar en kenyansk kvinna upp bredvid 
en död människa på ett hotellrum i kuststaden 
Mombasa. Utanför på gatan ser hon en vit man ge 
order till några poliser. När mannen vänder sin 
blick upp mot henne inser hon att hon måste fly.

Skuggmakten är en thriller som rör sig mellan löp-
sedlarnas Stockholm och den internationella  
underrättelsevärlden i Kenya. Det blir en jakt på liv 
och död, där ingen vet vem de kan lita på.

Johan Ripås är SVT:s Afrikakorrespondent med 
44 länder att bevaka. Debuten Forever young, som 
utkom 2016, är en uppväxtskildring från Nacka. 
Med Skuggmakten byter han genre och geografisk 
plats för sitt skrivande.

”En nutida Mitt liv som hund” 

Expressen

”Något av det bästa jag läst på 

länge. Det är ett tidsdokument 

samtidigt med en historia om 

att överleva en uppväxt, och 

Ripås gör detta fenomenalt …”

 Skånska Dagbladet

”En otroligt fin skröna, 

en minnesexposé över ett 

Sverige som fanns när vi 

var unga.”  
        Tara

Sagt om Forever Young
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LINDA SKUGGE – 45-MORBUS ADDISON – APRIL

Utkommer april 2018
Ca 150 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0540-7
Utkommer även som ebok  
och digital ljudbok
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Ärligt och rakt på sak     
  om skrivandet 
      och livet med
          sjukdomen Addison

Sagt om 40 – constant reader

”Stilistiskt fulländat, emotionellt 

plågsamt om karaktären ’Linda Skugge’, 

om författarskap och utanförskap.”  

   Expressen

”Ett sug i språket som får en att hänga 

sig fast i meningarna.”  

   Sydsvenskan

”Vasst, hårt och härligt.” 

   Göteborgs-Posten

”Man är en relativt ung trebarnsmamma som till sist ber 
om sitt eget liv inför läkarna och säger att det känns som 
om jag håller på att dö, att jag håller på att svälta ihjäl.
     Varpå ingen hjälper en. Varpå de alla tror att man bara 
ljuger. Varpå de säger att man är hundra procent frisk. 
Varpå allt de säger att man ska göra är sådant som skulle 
döda en snabbare: träna och genomgå en laxering inför en 
koloskopi.
     Man kan kanske inte begära att läkare ska känna till 
alla sällsynta diagnoser, men de som obehandlade har 
oundviklig dödlig utgång kanske de borde lära sig lite 
extra om?”

 45 – Morbus Addison är uppföljaren till hyllade 40 – 
constant reader. Fem år har gått, Linda Skugge lever med 
en kronisk sjukdom som påverkar hela hennes tillvaro. 
Hon skriver ärligt och rakt på sak om livet med sjukdomen. 
Men också om livet som skrivande person, om att fundera 
på om Kurt Cobain kanske också var kroniskt sjuk, om 
hur mordet på John F Kennedy kanske egentligen gick till. 
Om att söka i litteraturen för att hitta mening. Och om att 
ständigt snurra i sjukvårdens maskineri och försöka få 
hjälp.

Linda Skugge är journalist och författare, bland annat 
till böckerna 1989 – leva eller överleva (som hon skrivit 
tillsammans med sin syster Sigrid Tollgård) och 40 – 
constant reader.



DANNY WATTIN – HISTORIEGENERATORN – APRIL

Spänning, sex och skolpolitik. Konspirations-
teorier, mystiska försvinnanden och långsökta 
fågelmetaforer. Danny Wattins nya bok innehåller 
detta och mer: Lärarinnor som går ut i krig för 
att skapa en god klassrumsmiljö, berättelser som 
får läsare att ta ut skilsmässa och algoritmer som 
genererar bästsäljande böcker. Ja, till och med 
pornografi och en och annan kränkt liten gubbe.

I detta referat från den märkliga plats vi kallar 
verkligheten, i sex sammanflätade historier, 
serveras en berättelsebuffé med smak av skratt, 
spänning, skönhet och sorg. En måltid vi äter 
varje dag, nästan utan att tänka på vad det är vi 
egentligen stoppar i oss.

Danny Wattin är journalist och författare. Efter 
den hyllade romanen Herr Isakowitz skatt som 
hittat många läsare i Europa, återkommer han 
med novellsamlingen Historiegeneratorn.

Utkommer april 2018
Ca 280 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Patric Thulin
ISBN 978-91-642-0531-5
Utkommer även som ebok  
och digital ljudbok
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  Årets 
berättelsebuffé 
 är serverad!

”Så mänsklig, så varm och så rolig att läsa … 

En liten pärla att glädjas åt.”  

       Yukiko Duke

”Överraskande rolig, vacker, 

fruktansvärd och sorglig.” 

Dagens Nyheter

Sagt om Herr Isakowitz skatt



NU I POCKET

STORPOCKET POCKET MED NYA OMSLAG

EN RYSARE SOM KRYPER IN UNDER HUDEN

Emma Ångström: Det sista experimentet
Utkommer mars 2018
235 sidor, 110 x 178 mm
Omslag Lotta Kühlhorn & Söner
ISBN 978-91-642-0549-0

Mattias Leivinger & Johannes Pinter: 
De mörkermärkta
Utkommer april 2018
408 sidor, 110 x 178 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0551-3

Per Schlingmann: I maktens öga

Utkommer april 2018

357 sidor, 110 x 178 mm

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0550-6

Britt-Marie Mattsson: Projektet

Utkommer april 2018

434 sidor, 110 x 178 mm

Omslag Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0552-0

Kristina Ohlsson: Syndafloder
Utkommer januari 2018
447 sidor, 110 x 178 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0544-5

Christoffer Carlsson:  
Den tunna blå linjen
Utkommer februari 2018
363 sidor, 110 x 178 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0546-9

Anna Laestadius Larsson: Hilma –  

en roman om gåtan Hilma af Klint

Utkommer januari 2018

323 sidor, 110 x 178 mm

Omslag Jonna Olsson

ISBN 978-91-642-0545-2

Anne Holt: I stoft och aska

Utkommer februari 2018

400 sidor, 110 x 178 mm

Översättning Margareta Järnebrand

Omslag Mattias Boström

ISBN 978-91-642-0547-6

Roslund & Thunberg: En bror att dö för
Utkommer mars 2018
390 sidor, 110 x 178 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0548-3

Anne Holt: Modus – Frukta inte
Utkommer december 2017
482 sidor, 110 x 178 mm
Översättning Maj Sjöwall & Margareta 
Järnebrand
Omslag Miso Film / Mattias Boström
ISBN 978-91-642-0542-1

Anne Holt: Modus – Presidentens val

Utkommer december 2017

389 sidor, 110 x 178 mm

Översättning Maj Sjöwall

Omslag Miso Film / Mattias Boström

ISBN 978-91-642-0543-8

 

Jan Guillou: 1968
Utkommer mars 2018
440 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0541-4


