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Det är en varm försommarvecka i Stockholm. 
Trettonåriga Matilda Karlsson söker kickar 
tillsammans med nyvunna vänner i en frånvarande 
vuxenvärld. Samtidigt hittas en kvinna död efter en 
bröllopsfest i Stockholms skärgård. Den döda kvinnan 
visar sig vara syster till journalisten och före detta 
utrikeskorrespondenten Aida Svantesson. 

I efterforskningarna efter systerns död får hon hjälp 
från oväntat håll, av den kända och frispråkiga 
kriminologiprofessorn Kajan Berglund. Hon rör sig 
vant i såväl akademiska kretsar som i tv-världen och 
blir en viktig pusselbit i Aidas desperata sökande.

Sweet Lolita skildrar livet bakom stängda tonårsdörrar 
och visar hur jakten på bekräftelse lätt utnyttjas av 
mörka krafter. Det är en spännande och angelägen bok 
om flickors och unga kvinnors utsatthet. 

Detta är den första delen i en planerad serie 
spänningsromaner om brotten som sker mitt ibland 
oss, med journalisten Aida Svantesson och parhästen 
kriminologiprofessorn Kajan Berglund i centrum.

Kicki Sehlstedt är journalist och utbildad 
kriminolog. Hon arbetade i många år som 
nyhetschef på Aftonbladet, och är i dag producent 
för tv-programmet Brottscentralen. Hon har länge 
intresserat sig för frågor kring brott och kvinnor, 
både som offer, anhöriga och gärningsmän. 
Kicki Sehlstedt är uppvuxen i Uddevalla och bor i 
Stockholm med sin man och två döttrar.  
Sweet Lolita är hennes första roman.
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En roman om 

    brotten som sker 

   mitt ibland oss



ROSLUND – TRE TIMMAR –  MAJ
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”Tre sekunder, eller tre minuter, är en evighet om du 
kontrollerar tiden själv. Medan tre timmar är alldeles  
för kort när någon annan kontrollerar dem.” 

Roslund & Hellströms Tre sekunder toppade bästsäljarlistor i 
hela världen och får i höst stor Hollywoodpremiär. 

Tre minuter blev nästa världssuccé. 

Nu kommer uppföljaren – i den storslagna och nervkittlande 
thrillern Tre timmar låter Anders Roslund infiltratören Piet 
Hoffmann och kriminalkommissarie Ewert Grens återförenas 
och ta oss ännu längre in i spänningens värld.

En stilla morgon i Stockholm kallas Ewert Grens till ett bårhus 
där det ligger en död man för mycket, lämnad av någon bland 
andra kroppar i ett låst rum. Hur är det möjligt? 

Piet Hoffmann befinner sig på en ny kontinent. Ett sista farligt 
uppdrag innan han för alltid lämnar den världen bakom sig. Det 
tar honom genom en torr öken till ett rytande hav, i en värld där 
ett människoliv saknar värde. 

Hemma i Sverige väntar och längtar Zofia och pojkarna efter sin 
make och pappa. Så snart han är tillbaka ska de äntligen få ro. Det 
visar sig att det är en bedräglig trygghet och snart kommer två 
små pojkar få slåss för att överleva. 

Tre timmar är skillnaden mellan liv och död.

Anders Roslund är första halvan i framgångsrika duon Roslund 
& Hellström och Roslund & Thunberg.Tankar om brott och 
straff, hämnd och upprättelse, har tematiskt präglat Roslunds 
författarskap. Med sina kriminalromaner vill han underhålla, 
men också ta läsaren i handen till ett samhälle och en verklighet 
som de flesta inte känner till.

Piet Hoffmann
        är tillbaka!
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Ayòbámi Adébáyò
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Martina Haag
Livet går så fort.  
Och så långsamt.
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Emma Hamberg
Hjärtslaget i Rosengädda
Utkommer 16 maj
ISBN 978-91-642-0565-0

Rosemary är åttiosex år och har bott hela sitt liv i Brixton. 
Det har varit ett fint liv, men nu börjar saker förändras: 
biblioteket där hon arbetade har stängt, den lilla mat-
affären har blivit en trendig bar och framförallt har hon 
blivit ensam efter att hennes älskade make gått bort.

Kate är nyinflyttad i Brixton och har fått arbete på 
lokaltidningen, det är inte riktigt den journalistkarriär 
hon drömde om. Men när den omtyckta utomhus-
bassängen hotas av nedläggning får hon en riktig 
story att lyfta fram. 

För Rosemary har bassängen varit en 
symbol för allt viktigt som hänt i hennes 
liv. Tillsammans med Kate beslutar hon 
att göra allt för att den ska få vara kvar som 
samlingspunkt för människorna i Brixton. 

Konsten att hålla sig flytande är en 
varm och härlig roman om vänskap över 
generationsgränserna, om kärlek då och nu 
och om hur mycket en bassäng faktiskt kan 
betyda för en plats och dess människor.

Detta är Libby Pages debutbok. Manuset 
såldes snabbt till över tjugo länder såväl som 
till ett filmbolag. Hon bor i London och är 
själv en passionerad simmerska. 

Utkommer juni 2018Ca 400 sidor, 135 x 210 mmÖversättning Ylva StålmarckOmslag Emma GravesISBN 978-91-642-0533-9Utkommer även som ebok och digital ljudbok
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Hyllad debutroman!




