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Välkomna till en ny höst av läsglädje med Piratförlaget!
 
Ett av mina favorituttryck ”vi är stolta och glada” 
kommer ytterst väl till pass detta år. Vi är verkligen 
både stolta och glada över vår fina utgivning i höst.
 
Här finns de goda berättelserna, både i nutid och 
historisk tid, här finns spänning och här finns vemod 
och smärta.
 
Och därtill en mycket stark berättelse ur verkliga livet: 
Marie Fredriksson som i samarbete med Helena von 
Zweigbergk ger oss sitt livs historia i boken Kärleken 
till livet.
 
Njut av hösten – läs en bok!
 
 
Ann-Marie Skarp
Förlagschef

Kära bokvänner!
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MARIE FREDRIKSSON & HELENA VON ZWEIGBERGK – KÄRLEKEN TILL LIVET – 14 OKTOBER

Med de orden presenterade Marie Fredriksson sin 
bokidé för  författaren Helena von Zweigbergk. 

Marie Fredrikssons liv har innehållit mycket 
dramatik. Fattig uppväxt på skånska landsbygden. 
Familjen drabbad av svår sorg när en av hennes 
systrar dör i en bilolycka. Stort genombrott som 
artist i Sverige och därefter en världskarriär med 
Roxette. 

Och sedan katastrofen. Hjärntumören som gav 
henne en  dödsdom. 

Märkt av sin sjukdom står hon idag på scenen. Just 
nu är hon ute på en turné runt om i världen med 
Roxette igen. 

I boken om Marie Fredriksson kommer hon och 
hennes närmaste till tals. Det är en berättelse om 
stor kärlek, om sorg, om makalös framgång och 
revansch mot alla odds – tack vare kärleken till 
livet.

Marie Fredriksson

”Jag vill bara säga 
som det är.  
Inget tjafs. 

Bara enkelt rakt 
på som det har 

varit.”
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I en öde dal i nationalparken, längst bort från vandrings-
leden, ligger en ensam grå fjällstuga. Här flyttar Petra in i 
slutet av  säsongen för att försöka komma över det största 
svek som någonsin drabbat henne. Petra, som aldrig 
har trivts med att vara själv, hoppas att en månad långt 
ifrån internetuppkoppling och mobiltäckning ska kunna 
ge distans till det som har hänt och få henne att komma 
vidare i livet.

Till en början är hon orolig att vara helt avskärmad från 
mänskligheten. När man inte har någon att prata med, 
hör man väldigt noga vad man själv tänker. Eller finns det 
något därute, som faktiskt är mycket värre än ensam- 
heten?

Det är något som inte stämmer är en roman om lögner 
och otrohet, hundraåriga björnfällor och otröstlig barn-
gråt i mörkret. Om tama järvar med eldkastare och en 
bottenfrusen sjö i september, och hur man reser sig, trots 
att man är helt säker på att man inte orkar längre. 

Martina Haag är författare, skådespelare och föreläsare. 
Till  hösten är hon också aktuell med filmatiseringen av 
Glada hälsningar från Missångerträsk.

MARTINA HAAG – DET ÄR NÅGOT SOM INTE STÄMMER – 7 OKTOBER

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
 A

hl
st

rö
m

Utkommer 7 oktober 2015
Inbunden med skyddsomslag
Ca 220 sidor, 135x210 mm
Omslag Lotta Kühlhorn
ISBN 978-91-642-0381-6
Ebok 978-91-642-4266-2
Ljudbok digital 978-91-642-3319-6

tillbaka  
romanny

Martina Haag
med



Kyrkoherden Johanna Kjellander har lämnat predik-
stolen för gott. Det skedde i all hast med burop från 
församlingen och med att hon fick psalmböcker kastade 
efter sig. Nå, hennes yrkesval hade ändå aldrig varit 
något val, utan ett tvång. Hon skyller allt på Gud och 
pappa i lika delar.

Per Persson lever ett torftigt liv efter att farfar lyckats 
förskingra den mångmiljonförmögenhet han en gång 
suttit på och som i denna dag borde varit i sonsonens 
ägo. I stället är Per en uselt betald receptionist på ett 
tredje, eller möjligen fjärde klassens hotell.

Den bortjagade prästen är på vingel i tillvaron och möter 
av en slump receptionisten på en parkbänk. Båda känner 
att de har hämnd på tidigare generationer att utkräva, 
om än från olika perspektiv.

Det är då en lika argsint som naiv man kommer i de-
ras väg. Han heter Johan Andersson, men prästen och 
receptionisten ser till att han strax är ”Mördar-Anders” 
med hela Sverige.

Trion bildar en ohelig allians och ger sig in i 
näringsverksamheter med mycket måttlig moralisk 
bärighet. Allt hade ändå kunnat vara väl om bara inte 
en greve, en grevinna och självaste Herren och hans son 
ställde till det så förbannat för dem.

Jonas Jonasson är journalisten och entreprenören som 
tröttnade på sitt gamla liv och bestämde sig för att bli 
författare i stället.
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Underhållande

Hundraåringens
anda
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JONAS JONASSON – MÖRDAR-ANDERS OCH HANS VÄNNER (SAMT EN OCH ANNAN OVÄN) – 23 SEPTEMBER

”Det rör sig här om en feel good-roman av 
första graden …  intressant och lätt crazy.”  

Sydsvenskan

”Väldigt underhållande. Mycket begåvad. 
Politiskt insiktsfull.  Otyglat lögnaktig. Och 

vansinnigt rolig.”  
Östgöta Correspondenten



ANNA LAESTADIUS LARSSON – RÄFVHONAN – 16 SEPTEMBER

Det är juni 1810 och det brinner en eld på terrassen till 
det  Fersenska palatset. Grevinnan Sophie Piper rör sig 
oroligt fram och tillbaka, göder elden med brev och 
avskrifter som under inga omständigheter får hamna i 
orätta händer. På Stockholms gator hörs pöbeln ryta: De 
ska hänga räfvhonan i hennes egna tarmar och sedan 
supera på Haga. 

Där förbereder sig drottning Charlotta på flykt. En båt 
väntar nere i Brunnsviken för att föra henne bort om 
folket bestämmer sig för att anfalla slottet. 

De är båda offer för en omsorgsfullt planerad hatkam-
panj som dirigeras från Glada tackan. En krog som ägs 
av Johanna, som en gång kallades Pottungen och var 
Charlottas tjänsteflicka.

Räfvhonan är den fristående och avslutande romanen i 
trilogin om Charlotta, Sophie och Johanna som läsarna 
tidigare mött i Barnbruden och Pottungen. Det är en 
berättelse om hat som förgör och kärlek som överlever 
trots allt.

Anna Laestadius Larsson är författare och journalist 
med starkt intresse och engagemang för kvinnohistoria 
och villkoren för  kvinnor idag. 
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Sverigeför
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”Författaren lyckas fånga atmosfären både i  
hovet och på gatan, och jag gillar den 

feministiska tonen som går genom 
berättelsen.”  
Aftonbladet

”Underhållande och lättläst … samtidigt som 
den ger inblick i historien och sår frön av 

feministisk medvetenhet.”  
Sydsvenskan



JAN GUILLOU – BLÅ STJÄRNAN – 2 SEPTEMBER

Utanför Sveriges gränser dånar den världsbrand som med 
tiden kommer att kallas andra världskriget. Konflikten skär 
djupt in i familjen Lauritzen där den äldste brodern Lauritz 
varken vill se eller förstå vad som händer.

För hans två döttrar Johanne och Rosa är perspektivet och 
moralen den rakt motsatta. Rosa är anställd inom den lega-
la militära underrättelsetjänsten. Hon kommer därmed att 
tillhöra den lilla krets i det svenska samhället som vet mest 
om kriget.

Johanne, som redan i början av kriget arbetade som kurir 
åt den norska Hjemmefronten, är närmast förutbestämd 
att hamna i Stockholms illegala värld av spioneri, svek och 
förräderi eftersom hon rekryterats av den brittiska spion- 
och sabotageorganisationen, SOE. Inom kort befordrad till 
kaptens grad i den brittiska armén kommer hon att hamna i 
strid med såväl SS-styrkor i Norge som tyska gränsvakter när 
den största och viktigaste operationen närmar sig: att rädda 
Norges judar på flykt undan Förintelsen. Britternas kodnamn 
för Johanne Lauritzen är Blå stjärnan. 

Blå stjärnan är den femte delen i Jan Guillous romansvit  
Det stora århundradet. Den här gången gör han ett gästspel i 
sitt specialområde spionromanen. 
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CHRISTOFFER CARLSSON – MÄSTARE, VÄKTARE, LÖGNARE, VÄN – 2 SEPTEMBER 
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Storslaget
kriminaldrama

om kärlek,
vänskap, 

svek och skuld
Dagen före midsommarafton hittas en man skjuten till 
döds i det lilla samhället Bruket, en händelse som får Leo 
Junker att omedelbart lämna Stockholm.

Trettio år tidigare, i ett annat liv, rör sig två män med 
dunkla avsikter genom en otrygg värld. I deras spår följer 
en ung kvinna på väg att avslöja dem och en kall natt i 
november fattas ett oåterkalleligt och avgörande beslut.

Så sammanflätas ett gammalt dödsfall med ett nytt och 
när sanningen går upp för Leo är den så farlig att den 
hotar hans liv.

Samtidigt sitter en svårt sjuk kvinna i ett rum i Stockholm. 
”Sot och aska”, säger hon. ”Sot och aska var allt som blev 
kvar.”

Nästan ingen förstår vad hon menar.

Nästan ingen.

Mästare, väktare, lögnare, vän är den tredje och 
fristående delen om Leo Junker, och ett storslaget 
kriminaldrama om kärlek, vänskap, svek och skuld.

Christoffer Carlsson är författare och kriminolog. Detta är 
hans femte roman.

”Carlsson skriver en prosa som är luftigare 
och  nervigare än de flesta i genren.” 

Sydsvenskan

”Det jag gillar med författaren är att han 
inte bara riktar in sig på spänningsintrigen, 
utan kan konsten att  beskriva hur klass och 
uppväxt formar oss.” 

Aftonbladet



svek och skuld
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MARK LEVENGOOD – SOLBLEKT AV LIVET – 16 SEPTEMBER

Utkommer 16 september 2015Inbunden med skyddsomslagCa 150 sidor, 135x180 mmIllustrationer och  omslag Ilon WiklandISBN 978-91-642-0478-3Ebok 978-91-642-4269-3Ljudbok digital 978-91-642-3321-9

 – och en gnutta

Humor, värme, 
klokskap

giftighet
”En dag när min fotograf var ute och dök fick han en kallsup 
och drog in en manet i sin bihåla. Han blev rysligt förvånad. 
Jag vet ju inte, men kan tänka mig att maneten blev ännu 
mer förvånad. 

Hur man än planerar så kan man aldrig räkna ut vart livet 
tar en härnäst. Ibland kommer man till sitt mål, och ibland 
hamnar man i en bihåla. Men gott humör och vänlig nyfi-
kenhet är bra kamrater på färden.”

Att läsa Mark Levengood är att stiga in i många nya världar. 
Vi möter fastighetsmäklaren som ger goda råd i bastun och 
mormor som samlar sina gallstenar i en burk vid sängen. 
Vi lär oss att klarinettspelare också kan bli lyckliga och får 
blicka in i Suzanne Ostens pedagogiska övningar.

I Solblekt av livet bjuder Mark Levengood än en gång på 
klokhet, värme och lite galenskap. Tillsammans med Ilon 
Wiklands illustrationer blir det den vackraste presenten eller 
boken att själv glädjas åt en ledig stund!



Vårens böcker

LINDA SKUGGE & SIGRID TOLLGÅRD – MOT FYREN – 9 SEPTEMBER 
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Om längtan 

överlämna sig
efter att vilja

Han som förbereder sig för katastrofen. Hon som skriver ner 
tänkbara samtalsämnen. Han som inte längre vet om han jagar 
sig själv eller någon annan. Hon som tycker att man ska tänka 
lite positivt, hennes karriär kan faktiskt bli hur framgångsrik 
som helst. De som lever för att läsa. Hon som ska stämma hela 
världen. Hon som hatade den hon blev. Och besten som kanske 
finns inom oss alla.

Mot fyren – jag vet inte vad jag ska göra med resten av mitt liv 
handlar om längtan efter att vilja överlämna sig till något som vi 
inte förstår. I en samling sekvenser får vi följa ett antal personer 
som alla kämpar med känslan av att ha tappat kontrollen. Boken 
är en sällsam, snarare än en traditionell, fristående fortsättning 
på romanen 1989 – leva eller överleva.

Linda Skugge och Sigrid Tollgård är systrar. De skriver nu på sin 
tredje gemensamma bok.

”Välskriven och innehållsrik och spännande!” 
Expressen

”Språket är vackert, författarna väjer inte för det 
brutala, och det är igenkänning som är berörande 
och nattsvart.”

Skånska Dagbladet



Sommarens böcker

SARA LÖVESTAM – ÖNSKA KOSTAR INGENTING – 7 OKTOBER

Kouplan försöker samla hundra burkar om dagen. 
Pengarna han fick för sin privatutredning i höstas är 
slut nu, och hans annons på Blocket helt obesvarad. 
Flest burkar hittar man på Lidingö.

Jenny Svärd är borgarråd och allt utom lättlurad. Där-
för är det omöjligt att hennes älskarinna kan ha lurat 
henne på tvåhundra tusen kronor och sedan försvunnit 
spårlöst. Ändå har det hänt. Hon är förbannad och 
ytterst generad, och den enda som hör henne är killen 
som rotar i papperskorgen bakom henne.

Själv påstår han att han i själva verket är privatdetektiv.

Kouplans jakt på Jennys bedragerska leder honom till 
andra platser och nya sanningar. ”Hämnas”, är Jennys 
tydliga instruktion. Det visar sig vara lättare sagt än 
gjort.

Önska kostar ingenting är Sara Lövestams sjunde 
roman, och den andra boken om Kouplan.
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en ovanlig 
litteraturenhjälte i

Kouplan

”Sara Lövestam undersöker och experimenterar med 
deckar genren och skapar tveklöst något eget.”

Borås Tidning

”Sara Lövestam går från klarhet till klarhet. I denna 
spännande, annorlunda och brännande aktuella 
deckare låter hon oss möta den iranske journalisten 
Kouplan, som lever som papperslös flykting i Sverige.” 

Vi läser



En man kliver av bussen i den solbelysta 
sensommarnatten. Han heter Jon Hansen, men kallar 
sig för något annat. Åt alla håll  ligger det nordnorska 
landskapet kargt och stilla. Pistolen i jackfickan slår 
mot höften när han börjar gå mot en klunga hus.

Hans jobb är att skjuta folk. Med hälsning från 
Fiskaren.

En olåst kyrka får bli hans natthärbärge. Han väcks 
av en pojke och möter pojkens vackra mor. Fadern är 
försvunnen ute till havs.

Jon Hansen är på flykt från maffi an i Oslo. Det enda 
han behöver kunna är att döda. Och det är just det han 
inte vågar. Hans chef Fiskaren är inte nöjd.

Midnattssol utspelar sig i nordligaste Norge i slutet 
av sjuttiotalet – ett thrillerdrama som även är en 
kärlekshistoria och en berättelse om en stark tro.

Jo Nesbø är en av världens mest lästa 
kriminalförfattare.  Midnattssol är den andra 
fristående thrillern i en serie om två – Blod på snö 
utkom våren 2015.

en kärlekshistoria
Ett thrillerdrama

och en berättelse
om stark tro
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Lager och distribution FörlagsSystem, tel 08-657 95 00
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Förlagskoordinator   Lottis Wahlöö
Försäljningschef   Madeleine Lawass
Försäljning   Lasse Jexell
Säljare    Anders Olofsson

JO NESBØ – MIDNATTSSOL – 14 OKTOBER
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”En lek med litterära genrer och konventioner som det är omöjligt 
för krimentusiaster att inte glädjas åt.” 

Dagens Næringsliv

”En molotovcocktail av mord, hämnd och en mördare med många 
problem.”

The Independent


