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linda SKugge – 40 – constant reader – 9 april 

SaRa lÖVeSTaM – GreJen Med VerB – 19 mars

”Jag trodde att jag var så dålig, att jag snart 
skulle bli utbytt för att jag var så dålig. Jag 
älskade att skriva, jag var alltid i trans när jag 
skrev. Jag mådde bara bra i skrivandet. Orden 
bara kom till mig, de vällde fram.”

I 40 – constant reader skriver linda Skugge 
kort, vasst och ärligt om sig själv, omvärlden 
och livet som skrivande och läsande människa. 
Om att fylla fyrtio och googla trailerpark-hus 
för att kunna bo billigt så att man har råd att 
skriva böcker. Om att tatuera Bret easton ellis-
citat disappear here på kroppen. Om att läsa 
om alla sina gamla texter utan att hitta det som 
sägs vara så hemskt. Om att maniskt läsa bok 
efter bok, för att förstå verkligheten bättre. Om 
en önskan att bli förstådd som linda Skugge 
och inte ”linda Skugge”.

Linda skugge är producent för Teater 
Brunnsgatan Fyra, driver eventbyrån 
Skugge&co och skriver böcker. 

Om verb vore medborgare, vilka skulle styra 
landet? Varför är particip som lustiga krabbor och 
vad är likheten mellan preteritumsystemet och 
Stålmannen?

detta är boken för dig som älskar grammatik – 
eller vill lära dig att älska det. använd den istället 
för en skolbok för att lära dig om konjugationer 
och tempus, ta fram den på en dejt när samtals-
ämnena sinar eller ha den som bildande toalett-
lektyr.

en sak är säker. det här är grammatik som du 
aldrig har sett den förut.

sara Lövestam är författare, radioröst, krönikör 
och lärare i svenska för invandrare.

Utkommer 9 april 2014

Inbunden med skyddsomslag

Ca 150 sidor, 135x210 mm

Omslag Patrick Crotty / Peow! Studio

ISBN 978-91-642-0425-7

Ebok 978-91-642-4225-9

Utkommer 19 mars 2014

Inbunden med skyddsomslag

Ca 120 sidor, 135x180 mm

Omslag Jerry Lasota

ISBN 978-91-642-0423-3

Ebok 978-91-642-4226-6

För dig som älskar    

grammatik. 

eller vill lära dig 
älska det.
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Storpocket E-böcker

”Min farfar berättade inte mycket om sin uppväxt som 
jude i tjugo- och trettiotalets Tyskland. Men en histo-
ria fick jag höra om och om igen: den om skatten hans 
far grävde ned på tomten innan han försvann. när jag 
återger berättelsen för min son tycker han att det är 
självklart – har man en släktskatt måste man leta reda 
på den.

Sagt och gjort. Min son, min pappa och jag beger oss 
mot Polen på skattjakt.”

Herr Isakowitz skatt är en på samma gång sorglig och 
humoristisk berättelse om ett av historiens mörkaste 
kapitel. det är en historia om dramatiska livsöden, 
 livsavgörande tillfälligheter och starka excentriska 
 karaktärer som formats i skuggan av nazismen. 

danny Wattin är författare och journalist. Han bor i 
uppsala och adelaide, australien.

Jo nesbø: Polis iSBn 978-91-642-0426-4

Jonas Jonasson: Analfabeten som 
kunde räkna iSBn 978-91-642-0428-8

Jan Guillou: Mellan rött och svart  
iSBn 978-91-642-0427-1

Liza Marklund: Lyckliga gatan  
iSBn 978-91-642-0429-5

Samtliga utkommer i mars 2014.

älska det.

danny waTTin – herr isakoWitz skatt – 26 mars
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Tre generationer 

släktskattenpå jakt eftermän

Utkommer 26 mars 2014

Inbunden med skyddsomslag

Ca 230 sidor, 135x210 mm

Omslag Åsa Hermansson

ISBN 978-91-642-0395-3

Ebok 978-91-642-4227-3
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STORPOcKeT OcH e-BÖcKeR

alla våra böcker utges även som e-böcker. 
Och nu utökar vi e-boksutgivningen med 
både nyskrivna och äldre titlar.

Helt nyskriven är Björn Vingårds långnovell 
Brevet till Nelson Mandela.  
iSBn 978-91-642-4231-0

Piratdrottningen – boken om Britt Wadner 
och Radio Syd (från 1999) av Fredric karén 
handlar om en fascinerande kvinna och 
hennes orädda kamp mot radiomonopolet 
på 1960-talet. iSBn 978-91-642-4228-0 

i boken Artister (från 1979) intervjuade Jan 
Guillou några av Sveriges mest betydelse-
fulla skådespelare och artister – Hans 
alfredson, lena nyman, Povel Ramel, 
cornelis Vreeswijk och många fler.  
iSBn 978-91-642-4229-7

Jan Guillous Hamlon (från 1995) är en kort 
avslutning på Hamiltonserien.  
iSBn 978-91-642-4230-3

de fyra titlarna utkom i november 2013.
Jan guillou

Fredric Karén

Björn Vingård



Följ oss gärna på Facebook och Twitter – www.piratforlaget.se

KRiSTina aPPelQViST – Minns MiG soM en ÄnGeL – 2 april
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Utkommer 2 april 2014Inbunden med skyddsomslagCa 420 sidor, 135x210 mmOmslag Sofia ScheutzISBN 978-91-642-0424-0Ebok 978-91-642-4224-2

det litterära sällskapet möts på vackra Bjertorp 
slott för att under trivsamma former enas om 
vilken författare som ska tilldelas ett prestige-
fullt pris. Men inget blir som de tänkt sig.

under kvällen avslöjar ordföranden oväntat 
att han vet vem som ska få årets nobelpris i 
litteratur. Morgonen därpå hittar man en av 
sällskapets medlemmar död under märkliga 
omständigheter. Plötsligt förbyts den trevliga 
samvaron i en mardrömslik jakt på en oberäk-
nelig mördare som tycks vara ute efter fler 
offer.

litteraturforskaren Helena waller dras allt 
längre in i det otäcka morddrama som ut spelar 
sig i det vackra västgötska landskapet – ett 
drama som tycks ha egendomliga berörings-
punkter med en gammal kärlekshistoria, en 
okänd opera och den danska författarinnan 
Karen Blixen.

kristina appelqvist är frilansskribent, 
kommunikationskonsult och författare. Med 
sina fyra tidigare deckare har appelqvist vunnit 
många trogna läsare. De blå damerna gick 
rakt in på försäljningstoppen när den utgavs i 
pocket. Minns mig som en ängel är appelqvists 
första bok på Piratförlaget.

pusseldeckare 

med feelgoodkänsla 
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Utkommer 14 maj 2014Inbunden med skyddsomslagCa 200 sidor, 135x210 mmOmslag Patrik LindvallISBN 978-91-642-0422-6Ebok 978-91-642-4232-7

Om människor 
och migration

”Året var 2010 och jag jobbade i Bagdad. Solen var obarmhärtig, 
hettan  djävulsk. Och jag skulle aldrig se världen på samma sätt 
igen.

Irakiska medborgare som fått sina uppehållstillstånd avslagna 
i Sverige började återvända hem. Jag tänkte på terrordåden. På 
hettan. På att de flesta irakier inte hade tillgång till el mer än tre 
timmar per dag.

Skulle deras öde inte ha med mig att göra? Hur 
skulle jag, med mitt  privilegierade liv, kunna gå fri från 
ansvaret att hjälpa till?”
 
Den bekymrade byråkraten är en personlig skildring 
av svensk migrations- och integrationspolitik. Med 
både svärta och humor lyfter Kristina Ohlsson frågor 
som: Hur hjälper vi dem som är på flykt? Hur ser en 
ansvarsfull migrations- och integrationspolitik ut? 
Och när slutade vi lyssna på varandra?

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika 
kriminal- och barnboksförfattare. Hon har tidigare 
varit anställd på Säpo och även jobbat internationellt 
med terrorfrågor vid OSSE. Detta är hennes första 
debattbok.

KRISTINA OHLSSON – DEN BEKYMRADE BYRÅKRATEN – 14 maj 

KATERINA JANOUCH – BLODSSYSTRAR – 18 juni

Utkommer 18 juni 2014
Häftad med flikarCa 450 sidor, 130x190 mm

Omslag Nina LeinoISBN häftad 978-91-642-0404-2

Ebok 978-91-642-4233-4

Läsarfavoriten 

Cecilia Lund    

på egna ben 

efter skilsmässan
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Serien om barnmorskan Cecilia Lund har fått en 
efterlängtad sjunde del. Precis som tidigare i serien 
handlar Blodssystrar om vardagsliv, relationer, och 
familjedraman i kombination med nervpirrande 
spänning. 

Cecilia står på egna ben efter skilsmässan. Under 
en dramatisk förlossning på sjukhuset där hon jobbar 
avlider en ung mamma och hennes baby. I medierna 
rasar en hätsk debatt om vårdbesparingar och Cecilia 
kontaktas av den bortgångna kvinnans fästman. Hon är 
helt oför beredd på vad som sedan sker.

En ung gravid kvinna hittas medvetslös under en 
gångbro och Cecilia engagerar sig i fallet – med fara för 
sitt liv – samtidigt som hon försöker finnas till hands 
för sin egen familj.

Katerina Janouch har vunnit många trogna läsare  
med böckerna om Cecilia Lund, tack vare sina 
skildringar av kvinnors liv och vardagens dramatik.



ROSLUND & THUNBERG – BJÖRNDANSEN – 28 maj
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Allt är inövat. Sekund för sekund. Varje rörelse på plats. Det kommer inte finnas ett 
enda vittne som kan återge vad som hände. Inte en enda polis kommer hitta spår 
som leder till gärningsmännen. Efteråt är det berusning och lättnad. En stor guld-
fiskskål fylld med pengar.

Många år tidigare, tre bröder som svetsas samman medan familjen går sönder. En 
pappa som lär dem att alltid slå tillbaka, en mamma som vill bryta sig loss.

Björndansen är en roman om den mest hänsynslösa och samtidigt mest 
uppfinningsrika liga vi sett. Om bankrånarna som kom från ingenstans. Men också 
om en familj, om broderskärlek som är starkare än allt, om fäder och söner. Om 
verklighet som blir dikt.

Leo, Felix och Vincent – du kommer aldrig att glömma dem.

Anders Roslund är den första halvan i den framgångsrika och prisbelönta 
författarduon Roslund & Hellström – dessförinnan redaktionschef på SVT där han 
startade Kulturnyheterna.

Stefan Thunberg är manusförfattare och ligger bland annat bakom biosuccéer som 
Hamilton och Jägarna 2. Han är också den fjärde brodern som inte deltog i den serie 
bankrån som Militärligan genomförde och som den här romanen är baserad på. 

Björndansen är Roslund & Thunbergs första gemensamma bok.

Bankrån och 
broderskärlek
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Utkommer 28 maj 2014
Inbunden med skyddsomslag

595 sidor, 151x226 mm
Omslag Eric Thunfors

ISBN inb 978-91-642-0431-8
ISBN cd 978-91-642-2260-2

ISBN mp3 978-91-642-2261-9

ISBN ebok 978-91-642-4234-1
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CHRISTOFFER CARLSSON – DEN FALLANDE DETEKTIVEN – 20 augusti
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Utkommer 20 augusti 2014

Inbunden med skyddsomslag

Ca 370 sidor, 135x210 mm
Omslag Eric Thunfors

ISBN inb 978-91-642-0432-5

ISBN cd 978-91-642-2262-6

ISBN ebok 978-91-642-4235-8

”Christoffer Carlsson är 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

Stockholm, natten till Lucia. I en gränd ligger 
sociologen Thomas Markus Heber död. Leo Junker 
är tillbaka på våldsroteln och utreder fallet tillsam-
mans med Gabriel Birck.

I Hebers forskningsanteckningar finns tecken 
som tyder på ett kommande politiskt attentat, 
men vem är det som ska utsättas? Och vem är 

den  skyldige? När det otänkbara inträffar rasar ett 
kraftigt snöoväder, och mitt i stormen befinner sig 
 Gabriel och Leo, som inte inser att de rör sig rakt 
mot  gärningsmannen.

Hagsätra, femton år tidigare. På en fest träffas 
två unga män som råkar ha likadana tröjor. Det är 
så det börjar.

Christoffer Carlsson är författare och kriminolog 
vid Stockholms universitet. Han har bland annat 
skrivit Den osynlige mannen från Salem som 
utsågs till Bästa svenska kriminalroman 2013.
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2013 års
svenska deckare
till


