Höst

2018

Foto: Annika Marklund

LIZA MARKLUND – PÄRLFARMEN – SEPTEMBER

En hisnande och

storslagen

berättelse

Hösten 1998 banade Liza Marklund väg för en ny
genre i den svenska litteraturen med den feministiska
kriminalromanen Sprängaren. Boken slog
försäljningsrekord och tilldelades rader av priser, både
i Sverige och internationellt. Den blev startskottet för
en trend som fortfarande pågår, där kvinnliga, svenska
deckarförfattare firar triumfer över hela världen.
Idag, tjugo år senare, bryter hon återigen ny mark. Hennes
nya roman Pärlfarmen är en storslagen berättelse om
kärlek och pengar, våld och ensamhet, bildning och tro.
Det är tidigt 1990-tal. Unga Kiona lever med sina syskon
och föräldrar på Manihiki i södra Stilla havet, en av
världens mest isolerade atoller. Hon arbetar på familjens
pärlfarm: fridyker, kontrollerar ostron och skördar svarta
pärlor.
En morgon fastnar en stor segelbåt på revet. På däck ligger
en svårt skadad man. Han är svensk och heter Erik.
Så börjar en hisnande historia som sträcker sig över ett
halvt årtionde och fyra världsdelar. Den ställer frågor
om människors letande efter mening och sammanhang,
priset för världsekonomin, och vad vi egentligen är
beredda att göra för dem vi älskar.
Utkommer september 2018
Ca 400 sidor, 135 x 210 mm
Omslag André Beckston
ISBN 978-91-642-0585-8
Utkommer även som ebok
och digital ljudbok

Liza Marklund har tillbringat mycket tid i södra Stilla
havet. Bland annat har hon bott ovanpå en pärlverkstad på
Manihiki.
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JONAS JONASSON– HUNDRAETTÅRINGEN – AUGUSTI

Allan Karlsson är

tillbaka!

Allan Karlsson sitter på Bali och räknar ner till sin
hundraförsta födelsedag. Han har nästan lika långtråkigt
som strax innan han klev ut genom sitt fönster på
ålderdomshemmet ett år tidigare. Vännen Julius gör sitt bästa
för att pigga upp. Han har förresten lika långtråkigt han.
Julius bestämmer sig för att hyra en luftballong preparerad
med ett par flaskor champagne och lika många glas. När Allan
får reda på planerna dubblar han mängden champagne, för
tänk om det blir stiltje där uppe i luften?
Fast det blir det inte. Vinden vänder dessutom åt fel håll
samtidigt som ballongen sliter sig.
Allan, Julius och champagnen far iväg över öppet hav och
kraschlandar mitt i Indiska oceanen. Gubbarna guppar
omkring i den läckande korgen, Julius tröstdricker direkt ur
flaska, de ska ju dö alldeles strax. När han dessutom lyckas
skicka ballongens nödraket ner i havet i stället för åt andra
hållet är allt hopp ute.
Eller?
Allan är ju en gång för alla Allan. Det finns en nödraket till.
Och ett lastfartyg långt i fjärran. Nordkoreanskt. Ute i känsligt
ärende.
I Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket
tar Allan Karlsson med oss på en resa genom all världens
galenskap. I centrum för den står kärnvapenkapprustningen,
tuppfäktningen världsledare emellan, dumhet och argan
list. Längs resan avverkar han Kim Jong-un, Donald Trump,
Vladimir Putin, Angela Merkel och en svensk utrikesminister
som undrar om allt det här händer på riktigt. Allan navigerar
sig fram med hjälp av käraste ägodelen – en svart surfplatta.
I den står allt värt att veta, och ännu mer som Allan kunnat
klara sig utan.
Jonas Jonasson granskar på nytt mänsklighetens alla
tillkortakommanden. Han gör det på sitt oefterhärmliga sätt,
med humor och värme. Eller som han säger själv: ”Det kunde
ha varit värre. Samt: Tänk om det är det?”
Utkommer augusti 2018
Ca 340 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0579-7
Utkommer även som ebok
och ljudbok

Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket är
den fristående uppföljaren till världssuccén Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann, med över tio
miljoner sålda exemplar i fyrtiofem länder.
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EBERVALL OCH SAMUELSON – DOMARDANSEN – SEPTEMBER

e värld
Sagt om Florence Stephens förlorad
par
”Med sprudlande berättarglädje ska
en
on
Lena Ebervall och Per E Samuels
s
spänningsroman av ett av Sverige
l.”
största och märkligaste rättsfal
Maj Sjöwall

en

r
ö
m
r
a
h
c
,
n
e
r
a
r
Försking
en
och rådmann

Folke Lundquist

Den ene var en oskyldig mångmiljonär, den andre en
högt uppsatt och karismatisk domare.
Deras vägar korsades vid landets största och
viktigaste domstol.
Hur kunde det som sedan hände faktiskt hända? Hur
kunde en domare förskingra miljonbelopp i åratal
utan att bli stoppad? Leden slöts, locket lades på. För
till varje pris skulle domaren skyddas. Av sina egna
kollegor, de högsta juristerna i landet.
Alltihop börjar i ett mörkt och kallt trettiotal. Och det
slutar inte förrän på femtiotalet.
Utkommer september 2018
Ca 430 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0581-0
Utkommer även som ebok
och digital ljudbok

Domardansen är advokatparet Lena Ebervall &
Per E Samuelsons femte roman där de gräver i gamla
rättsfall och kastar nytt ljus över rättsaffärer som
annars skulle ha gömts i det förflutnas skuggor.
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JAN GUILLOU – DE SOM DÖDAR DRÖMMAR SOVER ALDRIG – SEPTEMBER

r
e
t
n
e
g
a
a
g
i
l
m
e
H
och ett

farligt
spel

Nu är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter sig närmast
som en idyll jämfört med det krig som håller på att växa
fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer
splittrad vänsterrörelse. Det blir bokstavligen en fråga
om liv eller död.
Eric Letang arbetar på dagarna som biträdande jurist på
Henning Sjöstrands famösa advokatbyrå. Men på nätterna
och fritiden ingår han i en hemlig säkerhetstjänst inom
den vänster som försöker organisera försvaret mot en
hela tiden aggressivare statlig fiende. Hans stora kärlek
Gertrude verkar som advokat i Hamburg medan klimatet
hårdnar och hon får uppleva hur hennes vänner undan för
undan fängslas eller dödas.
I Sverige arbetar statens hemliga agenter efter västtysk
förebild för att försöka provocera fram en öppen
konfrontation mellan ”terrorister” och staten. För den
motståndsrörelse där Eric Letang ingår blir det ett allt
farligare spel. Samtidigt som släkten Lauritzen växer och
en ny generation föds.
Utkommer september 2018
Ca 450 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0582-7
Utkommer även som ebok
och ljudbok

De som dödar drömmar sover aldrig är den åttonde delen
i Jan Guillous romanserie om Det stora århundradet.

Foto: Anna-Lena Ahlström

PASCAL ENGMAN – ELDSLANDET – SEPTEMBER

rioterna
Sagt om debutromanen Pat
de, för debutanten Pascal
”Det blir omåttligt spännan
cklig på att gradvis stegra
Engman är osedvanligt ski
berättelsens tempo.”
Dagens Nyheter
ta svenska
”Patrioterna är en av de bäs
senare år.
på
t
läs
jag
kriminalromaner
klass och är
ll
one
ati
ern
Den håller hög int
omöjlig att lägga ifrån sig.”
Camilla Läckberg

En farlig värld
där jakten
på organ

går över alla

gränser

I Stockholm kidnappas rika män. Deras
familjer pressas på pengar för att få dem fria.
Två barndomsvänner har förvandlats till
hårda kriminella och kommer snart bli
brickor i ett spel i en större och farligare
värld.
I Chile pågår en professionellt organiserad
organhandel. Man tvingas söka sig längre
och längre bort för att hitta kroppar till
denna verksamhet, som bedrivs i skuggan av
Anderna och de gamla nazikolonierna.
Kriminalinspektör Vanessa Frank är
avstängd från sin tjänst och under
utredning. Hennes liv har vänts uppochner
på senare tid. Men istället för att dra sig
undan, kliver hon rakt in i händelsernas
centrum.
Eldslandet är en dramatisk och brutal
spänningsroman och den första i en trilogi
med Vanessa Frank i huvudrollen.
Utkommer september 2018
Ca 500 sidor, 151 x 226 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0587-2
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

Pascal Engman har varit verksam som
journalist i sex år. Han debuterade 2017 med
den högaktuella thrillern Patrioterna.

Foto: Anna-Lena Ahlström

CAROLINA NEURATH – BRÄNNMÄRKTA – OKTOBER

Sagt om Gränslösa
skriven med bra tempo,
”En riktig bladvändare. Väl
ljöer.”
träffsäkra karaktärer och mi
smorgon
Ebba von Sydow, TV4 Nyhet
känns som att man lär sig
”Otroligt spännande … det
kan något om.”
något om en värld man inte
n Sverige
Magnus Utvik, SVT Gomorro
ingarna av näringslivets
”Det bränner till bra i skildr
per i styrelser och
smutsiga girighet, maktkam
samhället.”
i
te
utnyttjandet av de svagas
Tara
		

Giriga

entreprenörer

flyktingförläggningar
och

pengar att tjäna

Någon tar sig in på tidningsredaktionen och avlossar
flera skott. Beatrice Farkas kastar sig ner under
skrivbordet och hör hur skytten närmar sig hennes
plats. Det är klart att det är henne han vill åt, hinner
hon tänka. Men tankarna går framför allt till hennes
nya kollega, Adira Khalili, lever hon?
Tillsammans har de granskat flyktingförläggningar
som drivs av en tidigare dokusåpakändis. De har fått
tips om grova missförhållanden. Under granskningen
utsätts en av anläggningarna för en brand. Samtidigt
nås journalisterna av ett rop på hjälp genom en
handskriven lapp. Allt är betydligt värre än de trott.
Och plötsligt är det något som bromsar Adira i
granskningen. Beatrice kommer på henne med lögner.
Vem är hon egentligen, och är hennes bakgrund den
hon givit sken av?
Carolina Neurath är programledare i SVT:s
Morgonstudion. Hon var tidigare framgångsrik
ekonomijournalist på Svenska Dagbladet och har
mottagit Stora Journalistpriset och Guldspaden och
även utgett två omtalade reportageböcker och två
spänningsromaner, Fartblinda och Gränslösa.
Utkommer oktober 2018
Ca 280 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Niclas Engsäll
ISBN 978-91-642-0586-5
Utkommer även som ebok
och digital ljudbok

Foto: Anna-Lena Ahlström

PER SCHLINGMANN – HARPSUND TUR OCH RETUR – AUGUSTI

Sagt om debutromanen I maktens öga
”Intrigen är mättad och tempot intensivt.”
Expressen
”Det märks att författaren är insatt i det
politiska spelet. Han lyckas skriva om det
så att jag som inte är så politiskt intresserad
tycker att det är jättespännande.”
Amelia
”Per Schlingmanns Almedalsdeckare är en
riktig bladvändare.”
Resumé

Tre kvinnor

fast beslutna

att ta den politiska

makten

Under en oförglömlig middag fattar
tre kvinnor ett beslut som påverkar den
politiska makten i landet. För när den
nuvarande statsministern aviserar sin avgång
finns inte längre bara en given efterträdare.
Kvinnorna som redan sitter på toppositioner
går nu samman, fast beslutna att förändra den
politiska spelplanen.
Ute i landet mullrar det av en helt ny kraft – den
familjeägda storbanken har just fattat beslutet
att lägga ner ett stort antal bankkontor och det
drabbar förstås landsbygden. Det dröjer inte länge
förrän kraften hos medborgarna växer och förenas
i en stor sammanslutning till försvar för att hela
landet ska få leva.
Makt, människor och relationer står i centrum
för Per Schlingmanns andra spänningsroman
Harpsund tur och retur, där han gräver friskt ur
sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter.
Utkommer augusti 2018
Ca 240 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0580-3
Utkommer även som ebok
och digital ljudbok

Per Schlingmann har verkat som partisekreterare
och statssekreterare och har en unik inblick i
spelet bakom kulisserna. Han är idag rådgivare
och föreläsare.

Dagboksanteckningar
från en sjukhustid
Dagbok förd mellan 7 nov 2011–9 mars 2012.
I form av en extra hjärna.
För en som inte skulle kunna minnas själv.
Anteckningarna lästes upp under sommaren 2012.
Vi grät.
Avbröt.
Fortsatte.
Tacksamma över var vi var.
Och kunde ta del av detta.
Som just minnen.
Detta är sista akten.
Vi har fått umgås igen.
Men jag gråter ensam denna gång.
M.L. Ekman 2018

Utkommer september 2018
Ca 230 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Marie-Louise Ekman &
Mattias Boström
ISBN 978-91-642-0583-4
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

Gösta Ekman blev sjuk och hamnade på sjukhus.
För att minnas den här perioden antecknade
Marie-Louise Ekman det som skedde. Resultatet
blev en gripande och kärleksfull skildring av en
svår tid.

Foto: Susanne Otto, 2013

MARIE-LOUISE EKMAN – “FÅ SE OM HUNDARNA ÄR SNÄLLA IKVÄLL…” – SEPTEMBER

Foto: Anna-Lena Ahlström

SARA LÖVESTAM – GREJEN MED ORDFÖLJD – SEPTEMBER

Sagt om succéboken Grejen med verb
”Lövestams bok är överraskande
underhållande och definitivt lärorik
på kuppen. Och gör alltså grammatik
förbluffande roligt.”
Svenska Dagbladet
”Språkglädjen smittar och visar
dessutom att grammatik inte
behöver vara krångligt eller
tråkigt. Grejen med just verb är helt
enkelt att de är riktigt spännande.”
Språktidningen

Grammatik

med passion och

humor!

Vad är likheten mellan ett subjekt och en
sockerkaka? Varför ska man inte jämföra bisatser
med tjocka fjärilar, hur kan ett enkelt ”så” vara
både mystiskt och hjälpsamt, och hur mycket kan
ett bråkigt satsadverbial egentligen ställa till med?
Ordföljd är sammanhang, intrikata mönster och
den livsavgörande skillnaden mellan ”är inte
det där ett stup?” och ”det där är inte ett stup”.
I denna uppföljare till de hyllade Grejen med
verb och Grejen med substantiv får du äntligen
djupdyka i mänsklighetens favorithobby: att foga
ihop satsdelar!
Sara Lövestam är författare, radioröst, krönikör
och sfi-lärare. Hon började fundera på grammatik
långt innan en vuxen talade om för henne att det
fanns.
Grejen med ordföljd
Utkommer september 2018
Ca 160 sidor, 135 x 180 mm
Omslag Jerry Lasota
ISBN 978-91-642-0584-1
Utkommer även som ebok

Internationellt hylöklaaddutgåva
– nu i omarbetad och ut

Foto: Anna-Lena Ahlström

MATTIAS BOSTRÖM – FRÅN HOLMES TILL SHERLOCK – OKTOBER

Alla känner till Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle
skapade en litterär gestalt som under 130 års tid behållit
sin popularitet och som idag är mer älskad än någonsin.
Från Holmes till Sherlock är berättelsen om de män
och kvinnor som låg bakom succén – från 1890-talets
gentlemannadetektiv Holmes till vår tids udda geni
Sherlock.
Det är en historia om framgång, tragedi och
familjehemligheter som tidigare aldrig berättats i
sin helhet. Om författare, förläggare, skådespelare,
regissörer, fans och inte minst Conan Doyles giriga
söner, som alla har bidragit till att göra Sherlock Holmes
till en av världens mest kända fiktiva gestalter.
Från Holmes till Sherlock utkom första gången 2013.
Denna nyutgåva är omarbetad och förlängd med
mer än tjugo kapitel. Boken belönades med Svenska
Deckarakademins pris för årets bästa fackbok och
nominerades till Stora Fackbokspriset. När boken utkom
i USA 2017 utnämnde Washington Post den till den bästa
bok som någonsin skrivits om fascinationen för Sherlock
Holmes. Boken har dessutom nominerats till världens
främsta kriminallitterära pris, Edgar Award, samt till
priset Agatha Award.

Utkommer oktober 2018
Ca 550 sidor, 151 x 226 mm
Omslag Daniel Rembert
ISBN 978-91-642-0577-3
Utkommer även som ebok

Eva Dahlgren
Alex Schulman
Jan Stenmark
Susanna Alakoski
Rickard Söderberg
Claes Eriksson
Sara Lövestam
Björn Ulvaeus
Klara Zimmergren
Jan Guillou
Alexandra Pascalidou
Utkommit maj 2018
Ca 210 sidor, 135 x 210 mm,
mjukband med flikar
ISBN 978-91-642-0578-0
Utkommer även som ebok

Dilba Demirbag
Mikael Niemi

Ett inkluderande

samhälle utan hat

I maj 2016 hade opinionen vänt. Det var som om all den kraft och
medmänsklighet som svepte in över Sverige hösten innan slog
bakut. Nyheterna och hatbloggarna var till stor del överens; vi hade
en flyktingkris. Men det var inte de som kom, utan vi som tog emot
som befann oss i kris. Kriget om informationen härjade för fullt.
Tonen var hätsk och sakfrågorna hamnade i skymundan. Istället
kom propaganda, hot och hat att dominera debatten.
Därför startades Facebookgruppen #jagärhär. Det är en politiskt
och religiöst obunden ideell förening som arbetar för ett
inkluderande samhälle utan hat, grundad av Mina och Magnus
Dennert. Facebookgruppen har idag 75 000 medlemmar och
motverkar falska nyheter, alternativa fakta, samt hatiska och
kränkande kommentarer på nätet.
I boken #jagärhär beskriver närmare hundra kända och okända
skribenter och illustratörer sitt eget mod och var det kommer ifrån.

MINA OCH MAGNUS DENNERT (RED) – #JAG ÄR HÄR – MAJ

POCKETNYHETER

Om makt, svek och lojalitet
i universitetsmiljö.

Om ditt minne är borta –
vem kan du bli då?

Naket och ärligt om livet med
Morbus Addison och om att
söka i litteraturen för att hitta
mening.

Petter Lidbeck
Kvinna utan minne
Utkommer september
ISBN 978-91-642-0589-6

Kristina Appelqvist
Den fjärde pakten
Utkommer september
ISBN 978-91-642-0588-9

Linda Skugge
45 – Morbus Addison
Utkommer november
ISBN 978-91-642-0590-2

En berättelsebuffé serverad
med skratt, spänning,
skönhet och sorg.

En rafflande och fascinerande
resa i Lapplands urskogar.

Efterlängtade

böcker –
nu i pocket!

Danny Wattin
Historiegeneratorn
Utkommer december
ISBN 978-91-642-0592-6

Olivier Truc
Det röda berget
Utkommer november
ISBN 978-91-642-0591-9
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