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Inget hade varit möjligt utan hårt arbete, smart tänkande och 
väldigt mycket glad jävlar anamma.

Precis de orden vill jag använda för att beskriva vårt förlag som 
idag består av tolv personer. Här nedan ser ni vår tidslinje, det 
har varje gång varit precis lika roligt att välkomna en ny med-
arbetare. Och medan vi nu gläder oss åt våra första femton år 
blickar vi samtidigt framåt med stor tillförsikt och lovar att 
fortsätta med samma hårda arbete, smarta tänkande och glada 
jävlar anamma!

Jag vill tacka förlagets fantastiska medarbetare, och gemensamt 
vill vi tacka alla omkring oss: läsare, bokhandlare, korrektur-
läsare, formgivare, fotografer, journalister, tryckerier, övriga 
återförsäljare, styrelseledamöter och många, många fler.

Och ett alldeles särskilt tack till förlagets författare –  
utan författare, inget förlag! Ert förtroende för oss betyder allt!
 
 

Ann-Marie Skarp
Förlagschef
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JAn guILLOu – att inte vilja se – 3 september

utanför Sveriges gränser dånar den världsbrand som med 
tiden kommer att kallas andra världskriget. För Lauritz, den 
äldste av bröderna Lauritzen, blir det allt svårare att undvika 
att ta ställning.

Familjens största ekonomiska tillgångar finns i Tyskland, 
liksom Lauritz svärföräldrar. Men Tyskland har ockuperat 
brödernas hemland norge. Lauritz äldste son Harald är 
SS-officer stationerad i Oslo, äldsta dottern Johanne arbetar 
inom norska motståndsrörelsen, andra sonen är officer i 
svenska flottan och yngsta dottern förefaller vara spion.

Lauritz hoppas på en tysk seger men finner snart att hans 
bröder Oscar och Sverre inte delar hans uppfattning. Och 
frun Ingeborg betraktar inte längre Tyskland som sitt hem-
land. 

Kriget är inte bara på väg att slita sönder Europa utan också 
deras familj, och varje gång det ser ut att ljusna blir det bara 
värre. Inte ens i det idylliska Saltsjöbaden kan man skydda 
sig mot mörkret. Till slut handlar det bara om att överleva – 
fysiskt och moraliskt.

jan Guillous romansvit Det stora århundradet är en berät-
telse om 1900-talet – mänsklighetens största, grymmaste 
och blodigaste århundrade. Hittills har Brobyggarna, 
Dandy och Mellan rött och svart utkommit.

Tre bröder,
världskriget

och en familj
i upplösning

andra

Utkommer 3 september 2014Inbunden med skyddsomslag ca 370 sidor, 135x210 mm Omslag Eric ThunforsISBN inb 978-91-642-0439-4ISBN cd 978-91-642-2263-3ISBN mp3 978-91-642-2264-0
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”lättläst, lärorikt, underhållande” 

Aftonbladet

Pressröster om Mellan rött och svart

”jan Guillou fångar skickligt det 

historiska skeendet … mycket läsvärd” 

Dagens Nyheter



Kärleksroman
med absolut gehör

för samtiden.

SArA KAdEFOrS – Hon som älsKade Honom – 24 september

Malena är slav under sitt starka känsloliv. under en kris 
lämnar hon staden för att söka lugnet i en sörmländsk 
avkrok. Men mötet med den nya miljön blir allt annat 
än harmoniskt. naturen känns irrationell och djuren 
hotfulla. Hennes enda trygghet blir familjen som hyr ut 
stugan och som hon från början velat hålla på avstånd. 
Hon tillbringar alltmer tid med mannen i huset, nathan. 

nathan är en ansvarstagande människa som gör allt för 
de utsatta ungdomar som han och hustrun öppnat sitt 
hem för. Men snart anar Malena ett mörker under hans 
trygga fasad, något hon känner igen och dras till. För sent 
inser hon vad deras oskyldiga umgänge kan innebära. Och 
innan hon vet ordet av hänger familjens välmående på en 
skör tråd.

detta är en roman om kärlekens kraft, dess förmåga 
att läka och lindra men också att söndra och förgöra. 
Är det värt att göra andra människor olyckliga för att 
tillfredsställa egna behov? Och vad är kärlek? något vi 
bestämmer oss för eller något instinktivt och oundvikligt?

sara Kadefors är en kritikerrosad romanförfattare som 
också skriver barn- och ungdomsböcker. Hon belönades 
med Augustpriset för Sandor slash Ida, och nominerades 
även till samma pris för  Lex bok. Kadefors skriver 
dessutom för film, tv och teater. 

Utkommer 24 september 2014Inbunden med skyddsomslag 300 sidor, 135x210 mm Omslag Lotta KühlhornISBN 978-91-642-0438-7

”sara Kadefors oslagbara berättardriv gör att man sträckläser.” 
Dagens Nyheter
”Hon är snabb att snappa upp och gestalta sin samtid. Kanske är hon vassast bland svenska romanförfattare på detta just nu?” Folkbladet
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Utkommer 17 september 2014

Inbunden med skyddsomslag 

448 sidor, 135x210 mm 

Översättning Maria Björkman

Omslag Henrik Koitzsch/Eric Thunfors

ISBN 978-91-642-0418-9

OLIvIEr TruC – Fyrtio daGar utan sKuGGa – 17 september

Året är 1916. En ung man flyter i land vid stran-
den nedanför Frida och Oskars hem i Bohuslän 
och det stora kriget blir verkligt. Mannen är inte 
den ende. under ett dygn dör åttatusen sjömän 
vid slaget på Skagerrak.

Fridas syskon har redan lämnat nödår och för-
tryck för att prova lyckan i Amerika. Men livet i 
det nya landet blir inte som de hoppats. de möts 
av fientlighet och omänskligt arbete i stålindu-
strin i Chicago. Fridas brorson Arthur vill bort 
och tar snart värvning mot sin fars vilja. År 1917 
sänds han till västfronten.

Hemma i Bohuslän får Frida fasansfulla rappor-
ter om det blodbad Arthur befinner sig i.

Britt-marie mattsson är författare och journalist. 
I När kriget kom till Lyckhem får vi följa en bo-
huslänsk familjs öden under första världskriget.

Kautokeino, Lappland. Polarnatt och iskallt. 
Snart ska solen stiga igen, efter fyrtio dagars 
mörker. En flera hundra år gammal trumma 
har nyligen återlämnats till ett museum och det 
sägs att trummans kraft kan hjälpa nåjder – 
samernas schamaner – att kommunicera med 
de döda. Men trumman försvinner och det finns 
många misstänkta.

En renägare hittas mördad med öronen avskur-
na. Klemet och nina på norska renpolisen tror 
att det finns en koppling mellan stölden och 
mordet. Men alla vill inte att efterforskningarna 
ska lyckas.

olivier truc är fransk journalist bosatt i Stock-
holm. Hans kritikerrosade debutroman Fyrtio 
dagar utan skugga utkom 2012 i Frankrike, den 
är hittills såld till ett femtontal länder och har 
tilldelats flera litterära priser.

Polarmörker

i prisad thrilleroch mystik

BrITT-MArIE MATTSSOn – när KriGet Kom till lycKHem – 24 september

Utkommer 24 september 2014Inbunden med skyddsomslag ca 420 sidor, 135x210 mm Omslag Mattias BoströmISBN 978-91-642-0440-0

En svensk familjs öden
under kriget 

– från Bohuslän till västfronten.
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”Hon är en mästare när det gäller att 

hitta på snillrika och överraskande 

intriger.” 
Aftonbladet

”en av sveriges bästa 
deckarförfattare just nu.”

Dagens Nyheter

Seriemord
sanningsjakt

i  hårdkokt
thriller

och

dagen då allt går åt helvete regnar det. En desperat man 
kommer till advokat Martin Benners kontor och berättar att 
hans syster behöver hjälp. det är bara det att systern är död. 

Innan hon tog sitt liv erkände hon fem mord. I tidningarna 
kallades hon seriemördare och gavs namnet Sara Texas. nu 
vill brodern ge henne upprättelse – och samtidigt hitta hennes 
försvunne son Mio. 

Martin Benner har det mesta. Karriär, kvinnor, ett litet barn. 
Men han har också svagheter. Framför allt är han svag för 
utmaningar. Och han gör en fasansfull felbedömning i jakten på 
sanningen. Snabbt förvandlas han från advokat till bricka i ett 
spel med så höga insatser att han till sist tvingas göra det mest 
ofattbara av val. 

Lotus blues är en hårdkokt thriller och den första delen i en serie 
om två. Mios blues utkommer våren 2015.

Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika 
kriminal- och barnboksförfattare, och har dessutom haft 
stora framgångar utomlands. våren 2014 gav hon ut sin första 
debattbok – Den bekymrade byråkraten.

Utkommer 15 oktober 2014Inbunden med skyddsomslag 430 sidor, 135x210 mm Omslag Niklas LindbladISBN inb 978-91-642-0437-0ISBN cd 978-91-642-2267-1

KrISTInA OHLSSOn – lotus Blues – 15 oktober
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Utkommer 27 augusti 2014Inbunden med skyddsomslag ca 400 sidor, 135x210 mm Omslag Eric ThunforsISBN 978-91-642-0440-0

EBErvALL & SAMuELSOn – BomBmannens testamente – 27 augusti

MOrgAn LArSSOn – det oPålitliGa Hjärtat – 3 september

Utkommer 3 september 2014Inbunden med skyddsomslag 450 sidor, 135x210 mm Omslag Eric ThunforsISBN 978-91-642-0435-6

när Love äntligen får beskedet han drömt om i hela sitt liv 
reagerar han inte alls med den eufori han trott. Tvärtom. 
Han får panik och drabbas av ett hjärtstillestånd. Som 
genom ett under överlever han, men förbjuds av läkaren 
att ha sex eftersom det kan få hjärtat att stanna för alltid.

Istället för att ta det lugnt börjar Love leva som om varje 
dag vore den sista, och plötsligt vill alla ha honom. 
Läkaren vill åt hans hjärta i forskningssyfte. Kvinnor 
attraheras som aldrig förr. Och Love som alltid varit 
osäker i relationer dejtar oväntat tre kvinnor samtidigt. 
Just när han känner att han är på gränsen till vad han 
kan hantera blir de tre kvinnorna gravida. det är då 
komplikationerna tar fart på allvar…

Det opålitliga hjärtat är en humoristisk roman om 
mänskliga relationer, medicinska under och att leva varje 
dag som om det var den sista.

morgan larsson är programledare i Christer och Morgan 
rapporterar i P3. Han debuterade med Radhusdisco 2010.

Han var en alldeles vanlig man. En medelsvensson med bil, 
sommarstuga och båt. En ordentlig och laglydig tjänsteman. Men 
så drabbade orättvisan honom i form av en felaktig skatteskuld. 

Lars Tingströms öde är ett av den senare delen av 1900-talets 
mest märkliga. Han blev känd som Bombmannen och gjorde en 
unik livsresa – från välbeställd tjänsteman till Kumlabunkern. 
där fann han en vän: den för dråp dömde Bajonettmördaren. En 
udda och livsfarlig vänskap växte fram mellan fängelsets väggar. 

det blev starten till det mest omtalade brottet i modern tid i 
Sverige. 

Advokaterna Ebervall & Samuelson har skrivit en roman om Lars 
Tingströms liv, om hur samhällets övergrepp drev honom till att 
för evigt skriva in sig i kriminalhistorien. 

en udda vänskaplivsfarlig
 – och om vår tids mest 

 omtalade brott. 

och
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Hög puls, 
skruvad  humor &

komplexa relationer.



På vår webb publicerar vi artiklar, recensioner och 
intervjuer med våra författare. där finns också 
länkar till klipp i radio och tv och information om 
alla bokevenemang där vi medverkar. 

Adressen är www.piratforlaget.se. 

Följ oss gärna också på 
Facebook och Twitter!

AnnA LAESTAdIuS LArSSOn – PottunGen – 17 september

Kvinnornas 1700-tal

får liv i uppföljaren
till Barnbruden

Nyfiken på 
mer?

det är mars 1792 och gustav III ligger död på 
Stockholms slott. På balkongen visar den nye regenten 
hertig Karl upp sig för folket. 

På borggården står Johanna som en gång var slottets 
pottunge med ett krampaktigt grepp om sin son 
nils. Hon om någon vet vad hertigen är kapabel 
till. I en tid då kopplerskor lurar på krogarna, plitar 
griper lösdriverskor på gatorna och där de flesta 
försörjningsmöjligheter är stängda för en ogift mor är 
Johanna ändå fast besluten att glömma det som varit 
och skapa sig ett bättre liv. Men hur?

Inne i slottets förgyllda salar drömmer hertiginnan 
Charlotta om inflytande och makt. Tillsammans 
med sin hovmästarinna Sophie samlar hon tidens 
vittra fruntimmer i den hemliga kvinnosalongen 
Blåstrumporna.

I Pottungen får läsarna återknyta bekantskapen med 
pigan Johanna, hertiginnan Charlotta och grevinnan 
Sophie från Barnbruden. det är en berättelse om 
orättvisor, förtryck och det som förenar oss alla: 
Längtan efter kärlek och att få styra sitt eget liv.

anna laestadius larsson är författare och journalist 
med intresse och engagemang för kvinnohistoria och 
villkoren för kvinnor idag.

Utkommer 17 september 2014
Inbunden med skyddsomslag 
ca 400 sidor, 135x210 mm 
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0420-2
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Sonny Lofthus är en professionell syndabock. Han er-
känner andras brott och sonar deras fängelsestraff mot 
dagliga heroindoser. Han har suttit på norges mest 
flyktsäkra fängelse i tolv år när han får höra något som 
förändrar allt. Sonny rymmer från fängelset. Och han har 
mycket att hämnas. 

För Sonny kom livet att förändras när han var sexton år 
och hans far – en av de bästa brottsutredarna någonsin – 
sköt sig själv till döds. Fadern efterlämnade ett brev där 
han erkände att han var i händerna på heroinligor och 
människohandlare. Sonny liv rasade samman och han 
blev narkoman.

 I Sonen skildrar jo nesbø än en gång ett Oslo i de mör-
kaste toner, där de mäktiga inom politik, näringsliv, polis 
och domstolar sätter sig över lagen.

jo nesbø är en av världens mest lästa kriminalförfattare. 
Han har sålt 23 miljoner böcker över hela världen och har 
toppat new York Times bästsäljarlista. Han har bland an-
nat skrivit den internationella succéserien om Harry Hole 
och barnböckerna om doktor Proktor. Sonen är Jo nesbøs 
tolfte thriller.

ny thriller
en av världens

mest lästakriminalförfattare

Utkommer 29 oktober 2014
Inbunden med skyddsomslag 
ca 530 sidor, 135x210 mm
Översättning Per Olaisen 
Omslag Mattias Boström
ISBN inb 978-91-642-4036-3
ISBN cd 978-91-642-2265-7
ISBN mp3 978-91-642-2266-4

”en suverän thriller och en ypperlig roman.” dagens næringsliv

”snäppet bättre än allt 
annat i genren.” 

dagbladet

JO nESBø – sonen – 29 oktober

får liv i uppföljaren
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ÅrETS BöCKEr

”Nu är språket 
en fest!” 

östgöta Correspondenten

 

”… den korsning mellan Woody Allen och Göran Rosenberg som litteraturen väntat på.”
M-Magasin

”Underhållande

   mordhistoria”
göteborgs-Posten

”Skugge är en briljant stilist 
… ett geni är vad hon är.”

 Expressen

27 augusti

Bombmannens testamente

Lena Ebervall

Per E Samuelson

3 september
Att inte vilja se

Jan Guillou

3 september
Det opålitliga hjärtat

Morgan Larsson

Höstens

vårens
bubblare

17 september
Fyrtio dagar utan skugga

Olivier Truc



ÅrETS BöCKEr ÅrETS BöCKEr

Om migration     
    och människor

Bankrån och
     broderskärlek
Björndansen är en roman fritt 
baserad på händelserna kring 
Militärligan.

Läsarfavoriten
Cecilia Lund på egna ben efter 

skilsmässan

uppföljaren till dundersuccén  
Den osynlige mannen från Salemkommer i augusti!

17 september
Pottungen

Anna Laestadius Larsson

24 septemberNär kriget kom till LyckhemBritt-Marie Mattsson

29 oktober
Sonen

Jo Nesbø

15 oktober

Lotus blues

Kristina Ohlsson

nyheter

läsningSommarens

24 september
Hon som älskade honom

Sara Kadefors
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