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LINDA SKUGGE – ÄKTENSKAP –SEX BERÄTTELSER – JUNI

Utkommer juni 2019
Ca 220 sidor, 135 x 180 mm

Omslag Jenny Svenberg Bunnel
ISBN 978-91-642-0633-6

Utkommer även som ebok
och digital ljudbok
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Det handlar om att aldrig kompromissa, det handlar  
om kärleksbrist och trasighet och fransar. Det handlar  
om att orka börja om från början, om alla värdelösa, 
fullständigt ointressanta detaljer ur ens liv. Det handlar  
om häradsbetäckarna. Om att vilja vara otrogen bara en 
gång innan man dör. Om att tillhöra ingen och vara fri.  
Och att det bara är idioter som skulle få för sig att offra 
något i dag. Och om att införa Alla hopplösa relationers  
dag, den tjugosjätte augusti – den dag som Martina och 
Gustav i Gun-Britt Sundströms Maken blev ihop.

I dessa sex berättelser undersöker LINDA SKUGGE  
kärlekens vägar och villovägar.

LINDA SKUGGE är författare, journalist och översättare.

BERÄTTELSER 
OM KÄRLEKENS 
VÄGAR OCH 
VILLOVÄGAR



ANNE HOLT – EN GRAV FÖR TVÅ – AUGUSTI
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ETT UPPDRAG 
DÄR DEN
NORSKA
FOLKSJÄLEN 
STÅR PÅ SPEL

Selma Falck har förlorat allt. Sitt yrke, sin familj och sitt hem. 
Efter en karriär som elitidrottare och senare kändisadvokat bor 
hon nu i en sjabbig lägenhet med en katt som enda sällskap. 
Ingen vet var hon befinner sig. 

Då ringer det på dörren. Den förmögne och mäktige Jan Morell 
har ett uppdrag åt henne. Han är mannen som tvingat henne 
att lämna allt hon äger, men som nu är beredd att ge henne en 
chans att få livet åter. Hans dotter – Norges främsta kvinnliga 
skidåkare – har avslöjats i en dopingkontroll och Selma ställs 
inför en till synes omöjlig uppgift: bevisa dotterns oskuld före 
den slutgiltiga OS-uttagningen. 

Selma tackar ja. Vad har hon att förlora, hon som redan förlorat 
allt?

Kort därefter hittas en manlig elitskidåkare död. Också han med 
det förbjudna preparatet i kroppen. Katastrofen för det norska 
skidlandslaget är total.

Tiden löper snabbt ut för Selma. Och fler liv står på spel.

EN GRAV FÖR TVÅ är den första boken med ANNE HOLTS 
nya hjältinna, Selma Falck. En aktuell och insiktsfull 
spänningshistoria där den norska folksjälen står på spel.

Utkommer augusti 2019
Ca 380 sidor, 135 x 210 mm

Översättning Margareta Järnebrand
Omslag Mattias Boström
ISBN 978-91-642-0630-5
Utkommer även som ebok

och digital ljudbok



KRISTINA OHLSSON – HENRYS HEMLIGHET – JUNI
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FÖRFLUTNA

INTE GÅR ATT 
DÖLJA

MARTIN  BENNER



Utkommer juni 2019
Ca 430 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0613-8

Utkommer även som ebok
och digital ljudbok

EN EFTERLÄNGTAD ÅTERKOMST
MARTIN  BENNER

Advokaten Martin Benner älskar antikviteter. När hans vän 
Henry dör, får han ett erbjudande han inte kan motstå: att 
överta Henrys andel i en antikhandel i New York. Men lyckan 
blir kortvarig. Martin blir uppsökt av en man som hävdar 
att Henry inte alls dog av sin sjukdom, utan blev mördad. 
Samtidigt märker Martin att han är övervakad. Någon smyger 
kring hans hus på natten och lämnar avtryck i snön. 

Snart tvingas Martin in i en febrig jakt på sanningen om 
Henry. Sökandet leder honom till en kyrka med för mycket 
makt och en antikhandel med dunkla affärsmetoder. Martin 
får allt svårare att skilja sanning från lögn och vän från fiende. 

Vem var egentligen Henry Schiller? Och vad hände den dagen 
han dog? 

HENRYS HEMLIGHET är en spännande och intrikat 
kriminalroman om hur spår från det förflutna inte går att 
gömma. Men också en berättelse om familjelojaliteter och det 
svåra i att göra dem beständiga.

KRISTINA OHLSSON är en av Sveriges mest hyllade och 
framgångsrika författare av kriminalromaner och barnböcker. 
Hon har sedan debuten 2009 också gjort succé internationellt 
och sålt över 3,5 miljoner böcker runt om i världen.

LOTUS BLUES och MIOS BLUES, 
tvåboksserien om Martin Benner, blev en 
stor succé i Sverige och gick direkt in på 
topplistan när de utkom i Tyskland. I maj 
återutges de i pocket med nya omslag.

”En thriller som är 
omöjlig att släppa” 

AFTONBLADET

”Mios blues är ett skickligt 
komponerat verk” 
GÖTEBORGS-POSTEN



ROSA VENTRELLA – HISTORIEN OM EN ANSTÄNDIG FAMILJ – JUNI

Utkommer juni 2019
Ca 300 sidor, 135 x 210 mm
Översättning Malin Emitslöf

Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0612-1

Utkommer även som ebok 
och digital ljudbok

VACKER OCH 
FÄNGSLANDE 
FAMILJESAGA
Det är åttiotal och Maria växer upp med sina äldre bröder 
Giuseppe och Vincenzo i den lilla kuststaden Bari. Hon 
är intelligent men vild och inte lik de andra flickorna i 
kvarteret. 

Uppväxten vid havet och bland de vitputsade husen skulle 
kanske kunna vara idyllisk, men den präglas av våld och 
styrs av den lokala maffian. Pappa är fiskare, en dominant 
och hård man som samtidigt älskar böcker och amerikansk 
film. Mamma, en gång en skönhet, är nu en sliten 
fiskarhustru som önskar ett bättre liv för sin dotter.

Marias fasta punkt och bästa vän är Michele, son till den 
mest fruktade familjen i stan. Vänskapen mellan Maria och 
Michele blir starkare samtidigt som fiendskapen mellan 
deras familjer växer. Och så småningom övergår vänskapen 
i kärlek. En kärlek som är omöjlig.

HISTORIEN OM EN ANSTÄNDIG FAMILJ är en välskriven, 
vacker och intensiv familjesaga, en rik roman full av liv, 
doft och känsla. Boken är såld till arton länder och ska 
filmatiseras.

ROSA VENTRELLA är lärare i italiensk litteratur. Hon är  
född och uppvuxen i Bari, men bor nu med man och barn  
i Cremona. Detta är hennes tredje roman, den första på 
svenska.



MALIN THUNBERG SCHUNKE – ETT HÖGRE SYFTE – MAJ
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EN FÖRTVIVLAD 
KAMP FÖR 
UPPRÄTTELSE OCH 
ÖVERLEVNAD

Under en exklusiv svensexa på den franska rivieran hamnar 
den svenske medborgaren Amir Yasin mitt i ett blodigt attentat 
och blir frihetsberövad i Paris misstänkt för mord. Efter flera 
terrordåd har stämningen hårdnat i Europa, och den ärelystne 
utredningsdomaren Philippe Duvernoy driver den franska 

brottsutredningen med järnhand. 

Jakten på attentatsmännen spänner över flera länder, och 
på Eurojust i Haag blir den svenska åklagaren Esther 

Edh och hennes färgstarka italienska chef Fabia Moretti 
involverade i en europeisk utredningsgrupp. Det 

komplicerade ärendet präglas snart av maktspel och 
nationellt revirtänkande. Vem är Amir Yasin och vad 

hände egentligen i baren i Juan-les-Pins?  

Isolerad från sin familj i Stockholm kämpar Amir 
Yasin förtvivlat för upprättelse, men framför allt 
för att överleva i Fleury-Mérogis, ett av Europas 
största och mest brutala fängelser. 

ETT HÖGRE SYFTE är en roman om svek, 
fördomar och ondska, men också om tillit, 
vänskap och kärlek. Om rättsskipning där 
kampen mot gränsöverskridande brottslighet 

blir explosiv när den ställs mot en människas 
rättssäkerhet. Om en brutal maktlöshet och en 

familj på väg att bryta samman. 

Romanen är den första i en serie om Esther Edh och Fabia 
Moretti och deras kamp mot internationell brottslighet.

MALIN THUNBERG SCHUNKE är docent i straffrätt och har 
arbetat som åklagare. Hon är född i Skövde men bor nu i 
Hannover och på Sardinien med sin familj. 

ETT HÖGRE SYFTE är hennes första roman.

Utkommer maj 2019
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm

Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0593-3

Utkommer även som 
ebok och digital ljudbok



EFTERLÄNGTADE 
BÖCKER – 

NU I POCKET!
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”En spänningsfylld skildring 
av en tumultartad tid.” 

SVENSKA DAGBLADET

”Kristina Ohlsson är fantastiskt bra 
på att skriva spänning” 

BAROMETERN

NYA OMSLAG

”Samtidsfrågor i ruggig 
bladvändare.” 

DAGENS NYHETER

”Hög internationell klass!”
SVT

”Halsbrytande humorkarusell” 
SVENSKA DAGBLADET

Pascal Engman
Eldslandet

Utkommer maj
ISBN 978-91-642-0634-3

AV FÖRFATTAREN TILL PAT R I OT E R N A

Carolina Neurath
Brännmärkta

Utkommer maj
ISBN 978-91-642-0626-8

 
Jan Guillou

De som dödar drömmar  
sover aldrig

Utkommer juli
ISBN 978-91-642-0636-7

Liza Marklund
Pärlfarmen

Utkommer juni
ISBN 978-91-642-0635-0

Jonas Jonasson
Hundraettåringen som tänkte att 

han tänkte för mycket
Utkommer juni

ISBN 978-91-642-0637-4

”Storslagen böljande roman”
TARA

EFTERLÄNGTADE 
BÖCKER – NU I POCKET!

Mios blues
Utkommer maj

978-91-642-0641-1

Lotus blues
Utkommer maj

978-91-642-0640-4


