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Tre sekunder, eller tre minuter, 
är en evighet om du kontrollerar 
tiden själv. Medan tre timmar är 
alldeles för kort när någon annan 
kontrollerar dem.

I TRE TIMMAR låter ROSLUND 
infiltratören Piet Hoffmann och 
kriminalkommissarie Ewert 
Grens återförenas och ta oss 
ännu längre in i spänningens 
värld.

I den här fristående 
uppföljaren till världssuccén 
HUNDRAÅRINGEN SOM 
KLEV UT GENOM FÖNSTRET 
OCH FÖRSVANN tar Allan 
Karlsson med oss på en 
resa genom all världens 
galenskap. I centrum för den 
står kärnvapenkapprustning, 
tuppfäktning världsledare 
emellan, dumhet och argan list.

STORPOCKET

Roslund
Tre timmar

Utkommer januari 2019
ISBN 978-91-642-0616-9

Jonas Jonasson
Hundraettåringen som 

tänkte att han tänkte för mycket
Utkommer mars 2019

ISBN 978-91-642-0618-3

PÄRLFARMEN är en hisnande 
berättelse som tar sin början 
på en liten ö i Stilla havet och 
sträcker sig över fyra världsdelar. 
Det är en äventyrsroman om 
människans sökande efter 
mening och sammanhang och 
ställer frågan vad vi egentligen 
är beredda att göra för dem vi 
älskar.

Liza Marklund
Pärlfarmen

Utkommer mars 2019
ISBN 978-91-642-0619-0

HETA TITLAR NU I 
STORPOCKET

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.

DE SOM DÖDAR DRÖMMAR 
SOVER ALDRIG är den åttonde 
delen i JAN GUILLOUS romansvit 
Det stora århundradet.

Jan Guillou
De som dödar drömmar 

sover aldrig
Utkommer mars 2019

ISBN 978-91-642-0617-6

PIET HOFFMANN
ÄR TILLBAKA!

EN HELT NY BERÄTTELSE AV 
JONAS JONASSON

HEMLIGA AGENTER 
OCH ETT FARLIGT SPEL

MAGNIFIK ÅTERKOMST AV 
LIZA MARKLUND!



ANNA LAESTADIUS LARSSON – KURTISANEN – APRIL

Blott sexton år gammal debuterade hon på landets 
mäktigaste teaterscen, Bollhuset. Från logerna blickade 
kungen och hans hov ner på henne. Förmögna män mätte 
henne med lysten blick. Hennes skönhet var en förbannelse 
som skulle få henne landsförvisad till det förrevolutionära 
Paris. Men också en tillgång när hon ensam gav sig iväg 
på bildningsresa till Italien och lyckades charma den 
europeiska eliten.

Beata Charlotta var skådespelerska, kurtisan, spion, 
vän med en drottning och älskarinna åt en man som 
blev kung. Hon blev bara trettioett år gammal. Efter sig 
lämnade hon ett glödhett manuskript, en berättelse om 
sitt liv i romanform som avslöjade hemligheter kring 
maktens män, en berättelse som aldrig skulle få se 
dagens ljus. Det var kung Gustav III:s plan, mannen 
hon konspirerade att mörda. Men han misslyckades. 
Hans män hittade inte hennes berättelse.

Här är den. 

I KURTISANEN återvänder ANNA LAESTADIUS 
LARSSON till det sena 1700-talet. En tid då adelns 
siden och peruker existerade sida vid sida med 
rännstenens smuts och fattigdom, där fattiga 
kvinnor förväntades stå till välbärgade mäns tjänst 
men då idéer om ett annat, rättvisare samhälle just 
hade fötts. Romanen är en fristående uppföljare 
till den kritikerrosade och älskade trilogin 
BARNBRUDEN, POTTUNGEN och RÄFVHONAN.

ANNA LAESTADIUS LARSSON är författare och 
journalist. Hon brinner för kvinnors rättigheter och 
villkoren för kvinnors liv — såväl i historien som i 
samtiden. Förutom trilogin om Hedvig Elisabeth 
Charlotta har hon skrivit romanen HILMA om 
konstnären Hilma af Klint.

Utkommer april 2019
Ca 420 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0527-8

Utkommer även som 
ebok och digital ljudbok

SKÅDESPELERSKA,
KURTISAN
OCH SPION
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MATTIAS LEIVINGER & JOHANNES PINTER – STORMSKÖRD – JANUARI
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I en sjuksäng ligger polisinspektör Iris Riverdal försänkt i 
djup medvetslöshet. En pistolkula sitter begravd innanför 
hjässbenet, ändå återhämtar hon sig förvånansvärt väl. 

I väntan på hennes uppvaknande söker kollegorna vid 
Stockholmspolisen febrilt svaret på vem den mystiske 
förövaren är. Han som låg bakom mordvågen i Stockholm och 
till slut dog i ett eldhav i Swedenborgskyrkan. 

Samtidigt anländer två män till Stockholm för att slutföra det 
märkliga uppdraget. Med sig har de ett mardrömslikt vapen 
som dödar såväl kropp som själ. De överlevande samlar sig för 
slutstrid, för sin frihet eller undergång.

Alla har de sina speciella intressen i Iris. Men vem är vän och 
vem är fiende i det spel där hon plötsligt blivit centralpjäsen? 

STORMSKÖRD är uppföljaren till DE MÖRKERMÄRKTA.

MATTIAS LEIVINGER har en bakgrund som samtalsterapeut 
och JOHANNES PINTER som filmregissör. 

Utkommer januari 2019
Ca 460 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0535-3

Utkommer även som ebok 
och digital ljudbok

VEM ÄR VÄN OCH     
VEM ÄR FIENDE?



EMMA ÅNGSTRÖM – EN UNDERBAR DÖD – APRIL

Julia lever det perfekta livet tillsammans 
med sin man Henrik och deras tre barn. 
Henrik är allt hon någonsin drömt om: stilig, 
omtänksam och en underbar far. 

Men en morgon när Julia vaknar upptäcker 
hon att Henrik är borta. Hon letar desperat, 
och vägrar ge upp trots att polisens 
utredning inte ger något resultat. 

Under sitt sökande upptäcker Julia saker hos 
Henrik som hon inte kände till. Vem är det 
egentligen hon har varit gift med? Långsamt 
börjar bilden av en annan Henrik växa fram. 
Samtidigt som hon inser att både hon och 
barnen svävar i stor fara. 

EN UNDERBAR DÖD är en psykologisk 
thriller som får dig att fundera över vad som 
kan dölja sig utanför fönstret i mörkret, men 
också om du verkligen känner dina nära och 
kära så bra som du tror.

EMMA ÅNGSTRÖM har tidigare skrivit 
relationsromanen OCH ALLT ÄR FÖRVRIDET 
samt rysarna MANNEN MELLAN VÄGGARNA 
och DET SISTA EXPERIMENTET. Hon 
arbetar som kommunikationschef på ett 
arkitektkontor i Stockholm. 

Utkommer april 2019
Ca 300 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Emma Graves
ISBN 978-91-642-0615-2

Utkommer även som ebok 
och digital ljudbok
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VET DU 
VERKLIGEN 
VEM DU ÄR 
GIFT MED?



TRACY REES – TIMGLASET – APRIL

2014

Nora har alltid tagit för givet att hennes liv skulle gå 
som på räls. Tills allt en dag faller samman. När oro 
och dålig sömn tar över hennes liv bestämmer hon 
sig för att resa bort och dras till den lilla orten Tenby 
i Wales, som hon besökt tidigare. Denna vackra plats 
vid kusten döljer hemligheter, men visar sig också ha 
en förmåga att läka de mest plågsamma minnen.

 1950

Som tonåring vistas Chloe i Tenby varje sommar. Hon 
bor hos sina släktingar och tillbringar långa härliga 
dagar på stranden. De idylliska somrarna följer på 
varandra, tills hon en dag möter en spännande, några 
år äldre kille som hon omedelbart blir förälskad i. Men 
samma kväll som de ska ha sin första träff händer 
något som kommer att förfölja henne resten av livet. 

TIMGLASET är en varm roman om att hitta kärleken 
och om en plats som döljer familjehemligheter. 
Bästsäljande författaren Tracy Rees skriver med 
känsla om människor och deras längtan efter att hitta 
hem.

TRACY REES fick en flygande start som författare då 
hon vann Richard and Judys Search for a Bestseller 
competition. TIMGLASET är hennes tredje roman och 
den utspelar sig i huvudsak i Wales där hon själv också 
bor.

Utkommer april 2019
Ca 480 sidor, 135 x 210 mm

Översättning Carina Jansson
Omslag Nic & Lou

ISBN 978-91-642-0576-6
Utkommer även som 

ebok och digital ljudbok

EN IDYLLISK 
BADORT MED 
EN MÖRK 
HEMLIGHET



JOHAN RIPÅS – NÄR HIMLEN FALLER NER – MARS
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Utkommer mars 2019
Ca 200 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0614-5

Utkommer även som 
ebok och digital ljudbok 

”Vi hade precis bestämt oss för att flytta från 
Johannesburg till Kapstaden, bli kvar i Sydafrika och 
släppa taget om Sverige.  

Men i den eviga solens land blev vår yngste son alltmer 
blek och torr om läpparna. En otäck känsla växte inom 
mig att något allvarligt hade drabbat honom. Tio dagar 
senare satt hela familjen förtvivlad på Karolinska 
sjukhusets barncanceravdelning i Stockholm. Vi hade 
evakuerats till Sverige av SOS International. Allt vi 
ägde i Sydafrika var sålt och barnen hade fått sluta i 
sin skola. 

Istället för vår drömda tillvaro i Kapstaden fick vi 
ställa in oss på att gå igenom flera år av cellgifter för 
vår son. Allt hade fallit ihop. 

Ibland har jag kommit på mig själv med att leva mitt 
liv genom att kika nuet över axeln och spana mot en 
diffus punkt i framtiden. Jag tror att det är vanligt  
att människor gör så trots att livet pågår just nu.  
Att försöka finna mening i stunden må vara ett slitet 
uttryck, men har vi egentligen något val? 

Den här boken handlar om att vi människor aldrig är 
mer än ett samtal eller ett besked bort från att precis 
allt förändras. Oavsett vilka vi är, var vi befinner oss 
eller vilka planer vi har för livet.”

JOHAN RIPÅS är journalist och har arbetat som 
Afrikakorrespondent för SVT. Han har tidigare 
skrivit uppväxtskildringen FOREVER YOUNG och 
spänningsromanen SKUGGMAKTEN.

STARKT OCH 
GRIPANDE OM 
NÄR LIVET 
FÖRÄNDRAS
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POCKETNYHETER

”Rasande spännande, med en 
thrillerhandling som snabbt 

trappas upp.” 
DAGENS NYHETER

”En rafflande och hög-
aktuell deckardebut.” 

AMELIA

”Feelgood när 
den är som bäst!”

FEMINA

”Spännande, skriven i högt 
tempo och med intressanta 

och aktuella ämnen.” 
SKARABORGS ALLEHANDA

Libby Page
Konsten att hålla sig flytande

Utkommer mars 2019
ISBN 978-91-642-0622-0

Kicki Sehlstedt
Sweet Lolita

Utkommer februari 2019
ISBN 978-91-642-0621-3

Roslund
Tre timmar

Utkommer april 2019
ISBN 978-91-642-0624-4

Johan Ripås
Skuggmakten

Utkommer januari 2019
ISBN 978-91-642-0620-6

Per Schlingmann
Harpsund tur och retur
Utkommer mars 2019

ISBN 978-91-642-0623-7

”Driven dialog och ett tempo 
som aldrig tappar fart.”

GÖTEBORGS-POSTEN

EFTERLÄNGTADE 
BÖCKER – 

NU I POCKET!


