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UNNI LINDELL – BRUDKISTAN – 18 mars 

Tolvåriga Maike Hagg återfinns död i källaren till ett sjukhus 
i Oslo. Hon är dotter till en psykiskt sjuk man och leker 
under besökstid tillsammans med barn till andra patienter i 
sjukhusets källargångar. Flickan faller från en trappa och slår 
huvudet i stengolvet.

Under allhelgonahelgen tjugofem år senare möts två nu vuxna 
döttrar till patienter från sjukhuset för att försöka reda ut vad 
som egentligen hände den där dagen. Dåtid möter nutid, både 
rädsla och hat lockar fram en kallblodig mördare ur skuggorna. 
Samma kväll mördas en av kvinnorna och den andra befinner 
sig plötsligt i livsfara.

Polisinspektör Marian Dahle får i uppdrag att skydda henne. 
Under tiden arbetar Cato Isaksen och hans team mot tiden. 
Sanningen avslöjas steg för steg och än en gång står det nu 
övergivna sjukhuset i händelsernas centrum.

Brudkistan är en spännande deckare full av villospår som 
vilseleder läsaren in i det sista.

Unni Lindell är en av Norges mest framgångsrika 
kriminalförfattare. Brudkistan trycktes i rekordstor upplaga 
vid utgivningen i hemlandet, 75 000 exemplar.

Spännande 

full av villospårdeckare
”Den har ett driv från början till slut, med karaktärer som alla bär på hemligheter, och som alla skulle kunna vara mördaren.” Dagbladet
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Utkommer 18 mars 2015

Inbunden med skyddsomslag

Ca 440 sidor, 135x210 mm

Översättning Margareta Järnebrand

Omslag Mattias Boström

ISBN 978-91-642-0445-5

Ebok 978-91-642-4246-4

Ljudbok digital 978-91-642-3308-0

”Lindell kan konsten att berätta  en spännande historia.” 
Verldens Gang

”Unni Lindell uppfyller kriminalgenrens alla koder, och har här tagit ett smart berättargrepp som lurar läsaren än hit, än dit. Detta är skicklig berättarkonst.” 
Dagsavisen

”Lövestam skriver sirligt och  
levande, hon är nästa stora  

romanstjärna.”  
Metro



Privatdetektiv. Kontakta mig om  polisen inte 
kan hjälpa dig.

Det är obehagligt att ens nämna  polisen, men 
Kouplan måste göra det för att få rätt kunder. 
Han måste ha pengar och han vägrar att diska 
en enda tallrik till på Azads grill.

Julia är borta. Ena sekunden höll hon Pernillas 
hand, i nästa ögonblick var hon försvunnen. En 
kvinna med andra erfaren heter skulle ha gått 
till polisen. För Pernilla är det inte ett alter
nativ.

Kouplans jakt på kidnapparen  leder  honom in i 
Stockholms undre värld, men samtidigt är det 
något med  Pernillas förflutna. Vad gör man när 
sanningen, som den först ser ut, visar sig vara 
något helt annat?

Sanning med modifikation är Sara Lövestams 
femte roman, och den första boken om 
Kouplans överlevnad.

Sara Lövestam är  författare, radioröst, krönikör 
och  lärare i svenska för  invandrare.  Hon har 
tidigare skrivit fyra romaner. Hennes senaste 
bok var  grammatikboken Grejen med verb.

SARA LÖVESTAM – SANNING MED MODIFIKATION – 18 mars
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Utkommer 18 mars 2015
Inbunden med skyddsomslagCa 300 sidor, 135x210 mm
Omslag Sara Lövestam
ISBN 978-91-642-0446-2
Ebok 978-91-642-4247-1

”Jag vet ingen författare som kan göra mig så 
genuint glad i själen som Sara Lövestam.”  

Annika Koldenius
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sannings- 
papperslösa

Den

sökaren

”Kort sagt, Sara Lövestam skriver bra romaner. 
Och det blir bra vilket ämne hon än tar sig an.” 

Blekinge Läns Tidning

”Lövestam skriver sirligt och  
levande, hon är nästa stora  

romanstjärna.”  
Metro



KRISTINA APPELQVIST – FLICKAN FRAMFÖR MUREN – 25 mars 

En tysk professor ska utses till  hedersdoktor vid 
den kommande promotionshögtiden på Västgöta 
universitet. Beslutet utlöser en storm av reaktioner 
bland medier och personal på grund av professorns 
bakgrund i det forna DDR.

Då högtiden närmar sig ökar dramatiken eftersom 
rektor hotas till livet. Trots massiv polisbevakning 
slutar ceremonin i en oväntad mardröm av ond 
bråd död.

Forskaren Helena Waller inser att hennes nära 
 kollega burit på en mörk hemlighet och dras mot
villigt in i jakten på en gåtfull mördare. Sökandet 
i det förflutna för henne ända till Berlin och tiden 
före murens fall.

Kristina Appelqvist är författare och kommunika
tionskonsult bosatt utanför Skövde, vilket också 
är miljön där hennes deckare utspelar sig. 2014 
utkom första boken om Helena Waller, Minns mig 
som en ängel.

Utkommer 25 mars 2015

Inbunden med skyddsomslag

Ca 400 sidor, 135x210 mm

Omslag Sofia Scheutz

ISBN 978-91-642-0447-9

Ebok 978-91-642-4248-8

Ljudbok digital 978-91-642-3309-7

”Gillar du Morden i Midsomer, Maria 

Lang eller Agatha Christie kommer du 

att tycka om denna deckare. … Jag ser 

redan fram emot andra delen.”  

Allas

Spännande 

Agatha Christiefrån Sveriges svar på

feelgood- 
deckare

”Intelligent deckar

chiclit.”  

Kristianstadsbladet

”Kristina Appelqvist skriver i en 

tradition som påminner om det 

småputtrigt engelska. Jag tänker 

på författare som P.D. James eller 

Dorothy Sayers.” 

Borås Tidning
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Var är Mio? 

Vad hände egentligen på Mios dagis den där sista dagen? 
Mot sin vilja har Martin Benner dragits in i jakten på 
den försvunne fyraåringen. Så länge barnet är borta, 
kommer inte den hänsynslösa maffiaorganisationen att 
lämna honom i fred. Desperat följer Martin upp de få 
spår som finns.

Uppföljaren 

Lotus bluesthrillern
till den dramatiska

Utkommer 15 april 2015
Inbunden med skyddsomslagCa 430 sidor, 135x210 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0448-6
Ebok 978-91-642-4251-8
Ljudbok cd 978-91-642-2268-8Ljudbok digital 978-91-642-3310-3

   

Men Mios försvinnande är inte Martins 
enda problem. Han måste också bringa 
klarhet i vem som försöker sätta dit honom 
för mord som han inte begått. Han blir allt 
mer paranoid för var dag som går. Vem 
kan följa honom så nära utan att själv bli 
synlig?

Jakten på sanningen ställer honom inför 
ett ohyggligt dilemma: Kan han rädda både 
Mio och sig själv? Eller krävs ytterligare 
 offer för att Martin Benner ska få ro?

Mios blues tar vid där den dramatiska 
thrillern Lotus blues slutade.

Kristina Ohlsson är en av Sveriges främ
sta kriminalförfattare som också skriver 
 böcker för barn. Sedan debuten 2009 
har nio böcker utkommit. I år är hon 
även  aktuell med sin tredje barnbok – 
 Stenänglar.

”Hon är en mästare när det gäller att hitta på 
snillrika och överraskande intriger.”  

Aftonbladet

”En av Sveriges bästa 
deckarförfattare just nu.”  

Dagens Nyheter

KRISTINA OHLSSON – MIOS BLUES – 15 april
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GUNILLA JENSEN – LARS MOLIN – MITT I BERÄTTELSEN – 22 april

Gunilla Jensen arbetade i många år som dramaturg på SVT 
tillsammans med Lars Molin och blev en del i hans tvfamilj.  
I sin personliga bok om den folkkäre författaren och regissören 
följer hon hans liv – från uppväxtåren med ett kringflackande 
liv på kraftverksbyggen i Norrland, via tvdebuten Badjävlar 
och succéer som släktkrönikan Tre kärlekar och skrönorna 
Saxofonhallicken och Potatishandlaren, ända fram till kronan 
på verket, mottagandet av det amerikanska Emmypriset.

Lars Molin var arbetarförfattaren som gjorde en klassresa och 
blev berömd som en varm, vemodig och humoristisk berättare, 
älskad av sina skådespelare, bland andra Mona Malm, Ingvar 
Hirdwall, Rolf Lassgård och Regina Lund, som också kommer 
till tals i boken. Lars Molin blev bara 57 år men hans unika 
berättelser lever.

Gunilla Jensen är författare och journalist med mångårig 
erfarenhet som dramaturg på SVT. Hon är även dansexpert och 
medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet.

Utkommer 22 april 2015
Inbunden med skyddsomslag

Ca 330 sidor, 135x210 mm
Omslag Mattias Boström

ISBN 978-91-642-0417-2
Ebok 978-91-642-4249-5

  
Potatishandlaren,

Tre kärlekar …

Den tatuerade änkan,

Badjävlar, Saxofonhallicken,

”Att filma med Lars Molin var som att vara 

hemma. Man var helt trygg med att han upp

fattade allt. När det var tagning sköt han upp 

sina glasögon i pannan och fick den där blicken 

av uran. Total koncentration.”

Lena T Hansson
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”Han var en skröna hela han.”  

Jan Malmsjö



Tessan har allt – ett eget barn, en egen restaurang, flera pappor till 
barnet samt en rik godsägare som tindrar förälskat åt hennes håll. 
Hon klagar verkligen inte – tvärtom. Men trots att livet är generöst 
mot Tessan på längden och tvären så är det också lite mycket. Att 
driva egen restaurang är inte hållbart om man ska stå för både 
maten, driften, disken, hålla ordning på den torftiga ekonomin – 
och där emellan försöka vara en skön mamma. 

Tessan önskar att hon hade hjälp. Helst av någon som inte vill ha 
betalt. En dag dyker två människor upp som faktiskt vill hjälpa till, 
och som inte kräver någon ersättning. Varför de båda dyker upp i 
Rosengädda är något som Tessan inte förstår. Men när det klarnar 
vänder det upp och ner på både Tessan och hela byn.

Emma Hamberg är journalist och författare som skriver romaner 
och böcker om mat. Serien om Rosengädda kretsar kring livets 
kokkonster både när det gäller mat, kärlek och gamla stationshus.

Utkommer 29 april 2015

Inbunden med skyddsomslag

Ca 400 sidor, 135x210 mm

Omslag Sofia Scheutz

ISBN 978-91-642-0421-9

Ebok 978-91-642-4250-1

Ljudbok digital 978-91-642-3313-4

”En klassisk feelgoodroman, 
fylld av god mat, vackra ting och 
en vänskap mellan alla dem som 

 känner sig annorlunda ... Mysigt och 
småputtrigt är det ...”  

LitteraturMagazinet

”Hamberg visar en fantasifull
het i intrigbyggandet som andra 

borde lära av. Dessutom är hennes 
gestalter trovärdiga på ett sätt 

som visar på genuint intresse och 
 människokännedom.”  

Svenska Dagbladet

EMMA HAMBERG – VÅRJAKT I ROSENGÄDDA – 29 april

mat, kärlek och 
roman omOemotståndlig

livet på landet

sagt om de tidigare böckerna i serien:
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Följ oss gärna på Facebook och Twitter – www.piratforlaget.se
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