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ANNE HOLT & EVEN HOLT – SUDDEN DEATH – 12 AUGUSTI

Barnmorskan Cecilia Lund fyller 40 och lever var-
annanveckasliv i en lägenhet i förorten. Barnen har 
blivit äldre och Cecilia kan satsa mer på sitt arbete. 

En natt kommer en papperslös kvinna in på för-
lossningen. Hon föder en pojke men dagen efter 
försvinner hon spårlöst. Ingen vet vart hon tagit 
vägen eller varför hon lämnat kvar sitt nyfödda 
barn.

Samtidigt sker en rad dramatiska händelser i 
Cecilias familj. Sonen Marcus drabbas och även 
modern Christina.

Både privat och i sitt yrke brottas Cecilia med svåra 
frågor om människors lika värde.

Barfotaflickan är den åttonde delen i den mycket 
populära romanserien om barnmorskan Cecilia 
Lund. Katerina Janouch har vunnit många trogna 
läsare tack vare sina skildringar av kvinnors liv och 
vardagens dramatik.

Hjärtläkaren Sara Zuckerman är på fotboll. Två av 
Europas topplag möts på Wembley. När matchen 
är slut faller en av spelarna plötsligt ihop. Sara 
inser allvaret och räddar livet på honom inför 600 
miljoner tv-tittare.

Sara och hennes kollega Ola Farmen misstänker 
att den dramatiska händelsen hänger ihop med ett 
okänt dopningsmedel. Om de har rätt riskerar flera 
spelare att dö. De två läkarna dras in i en kapplöp-
ning med tiden och möts av mäktiga motståndare 
i en finansvärld där människor inte är annat än 
brickor i ett cyniskt maktspel.

Even Holts medicinska kunskaper och Anne Holts 
kritikerrosade förmåga som författare skapar en 
oavbrutet fängslande läsupplevelse. Detta är  
syskonparet Holts andra gemensamma thriller.

KATERINA JANOUCH – BARFOTAFLICKAN – 17 JUNI

Utkommer 17 juni 2015

Häftad med flikar

Ca 450 sidor, 130x190 mm

Omslag Nina Leino

ISBN 978-91-642-0433-2

Ebok 978-91-642-4257-0

Thriller
på internationell

toppnivå

Utkommer 12 augusti 2015

Inbunden med skyddsomslag
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Omslag Mattias Boström

ISBN 978-91-642-0461-5

Ebok 978-91-642-4258-7

Ny vändning
för Cecilia Lund
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Utkommer 17 juni 2015Inbunden med skyddsomslagCa 400 sidor, 135x210 mmOmslag Eric ThunforsISBN 978-91-642-0453-0Ebok 978-91-642-4256-3Ljudbok cd 978-91-642-2271-8Ljudbok mp3 978-91-642-2272-5Ljudbok digital 978-91-642-3315-8

Liza Marklund 
avslutar

sin succéserie

LIZA MARKLUND – JÄRNBLOD – 17 JUNI

Annika Bengtzons syster Birgitta är försvunnen.  
Det sista livstecknet är ett sms – Annika, hjälp mig!

Kvällspressens papperstidning ser ut att gå i graven. 
Om det inte sker ett mirakel kommer chefredaktör 
Anders Schyman att gå till historien som den som 
lade ner den svenska journalistiken.

Under tiden pågår en uppmärksammad rättegång om 
ett ytterst bestialiskt mord på en uteliggare.

Dagarna går och Birgitta kommer inte tillbaka. 
Hennes försvinnande innebär att Annika måste 
konfronteras med sitt komplicerade förflutna.

Järnblod är en mörk och våldsam thriller om 
relationer och försoning, identitet och hämnd. 

Liza Marklund är en av våra internationellt mest 
kritikerhyllade och framgångsrika författare. 
Sprängaren som utkom 1998 blev snabbt den bäst 
säljande boken någonsin som skrivits av en svensk 
kvinnlig författare. Hon är också den enda som 
toppat New York Times bästsäljarlista.

·  Prisbelönt och kritikerhyllad roman svit.
·  Mer än 15 miljoner sålda böcker. 
·  En exposé över den svenska medie-

utvecklingen. Från internets möjligheter 
till papperstidningens fall.
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JO NESBØ – BLOD PÅ SNÖ – 27 MAJ

Det är Oslo i december, den kallaste vintern i 
mannaminne. 

Där lever Olav. Han är en mycket ensam person som 
mördar på uppdrag. När man slår ihjäl folk mot 
pengar är det inte lätt att komma någon nära.

Nu har han mött Corina, sin drömkvinna.

Det är bara ett problem. Hon är chefens fru. Och det 
är henne han har fått i uppdrag att döda.

Blod på snö är en mörk och ond saga om en förälskad 
mördare. 

Jo Nesbø är en av världens mest lästa 
kriminalförfattare. Han har med böckerna om 
Harry Hole, Huvudjägarna och Sonen sålt mer än 
25 miljoner böcker och även toppat New York Times 
bästsäljarlista. Blod på snö är en ny fristående 
thriller, och den första i en serie om två böcker. 

”Jo Nesbø tillhör genrens smartaste utövare.” 
Dagens Nyheter

Jag trodde att blodet skulle frysa på snöns yta och 
ligga kvar. Men i stället sög snön upp det, drog 
in det under ytan, gömde det, som om det själv 
behövde blodet.

Ur Blod på snö

En ond saga
om en förälskad

mördare
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