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JAN GUILLOU – DEN ANDRA DÖDSSYNDEN – SEPTEMBER
FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

KICKI SEHLSTEDT – OSKULD – SEPTEMBER

DET ÄR 80-TAL,
GIRIGHETENS
DECENNIUM

Natten efter sin artonårsfest försvinner Linn Alvén
spårlöst. Det sista livstecknet är en snapchatbild tagen
klockan 04.40 på Medborgarplatsen på Södermalm.

– DEN ANDRA
DÖDSSYNDEN

Fem månader efter det uppmärksammade
försvinnandet kopplas kriminologiprofessor Kajan
Berglund in för att hjälpa polisen. En ovanlig åtgärd,
vilket kompliceras ytterligare av att utredningen leds av
hennes exman, spaningsledaren Micke Lund.

En ny generation Lauritzen ger sig in i
fastighetsbranschen och i en ekonomisk
kapplöpning som leder till väldiga vinster. Eller
avgrunden.

I jakten på vad som hänt Linn får Kajan hjälp av sin
tillfälliga inneboende, den nyblivna mamman och
journalisten Aida Svantesson som även hon blir besatt
av att ta reda på Linns öde. Är den bild som Linn gett av
sitt liv till sina följare verkligen den sanna?

Eric Letangs advokatbyrå ställs inför helt andra
påfrestningar när mordet på landets statsminister
får rättssamhället att knaka i fogarna.

Samtidigt som Kajan och Aida kommer närmare och
närmare sanningen störs Kajan av att en journalist
börjar gräva i hennes eget förflutna.

1980-talets vildsint egoistiska stämningar är på
väg att bli det socialdemokratiska folkhemmets
svanesång. Allt kan hända. Och det händer.

OSKULD är en thriller om eskalerande kvinnohat,
nätet som brottsplats, och att vara ung i en
verklighet där alla är lyckade.

DEN ANDRA DÖDSSYNDEN är den nionde delen i
JAN GUILLOUS romansvit Det stora århundradet

– en berättelse om mänsklighetens största,
grymmaste och blodigaste århundrade.

KICKI SEHLSTEDT är journalist och

utbildad kriminolog. Hon debuterade
2018 med den högaktuella och
angelägna romanen SWEET LOLITA.

Utkommer september 2019
Ca 330 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Emma Graves
ISBN 978-91-642-0646-6
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

Utkommer september 2019
Ca 450 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0639-8
Utkommer även som ebok, cd,
mp3 och digital ljudbok

HEMLIGHETER
OCH LÄNGTAN
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EMMA HAMBERG – RESTEN AV ALLT ÄR VÅRT – SEPTEMBER
FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

MORGAN LARSSON – KISTBYGGARNA – SEPTEMBER

OM KÄRLEK
MITT I LIVET

Samuel Miller höjde sitt champagneglas:
”Skål, kära kistbyggare! Välkomna till Lövensö.”
Deltagarna såg sig omkring. Vad de än väntat sig så
var det inte att mötas av en sådan grönskande idyll
och champagne.
”Att snickra sin egen kista kan verka som det
deppigaste man kan ta sig för”, fortsatte kursledaren.
”Men det är faktiskt tvärtom. Hammarslagen
kommer ohjälpligt inspirera till att göra det man
innerst vill innan det är försent.” Han svepte i
sig drycken. ”Njut innan det tar slut, det är vad
kistbyggande handlar om.”

1.   Jag vakar vid min mans sida medan han svävar
mellan liv och död. 3
2.   Jag får hem min man levande från sjukhuset!
Men med komplicerade hjärnskador. 3
3.   Vi kämpar för vår kärlek i många år, men till slut
går det inte längre. 3

Vissa i gruppen tycker nog att han tar i lite väl mycket.
I alla fall till en början. Men allteftersom kistorna
tar form blir det allt svårare att hålla tillbaka sådant
som pockar på inifrån. Hemligheter, dolda motiv och
förnekad längtan, allt stiger mot ytan tills ingenting
längre kan bli vad det en gång var.

4.   Vi skiljer oss, men jag vet att jag aldrig kommer
kunna träffa någon annan. För det värsta man kan
göra är att lämna en sjuk människa i sticket. 3
5.   1986 är jag i Paris. Där dyker en bedårande
yngling upp. Vi hänger bara en dag, men han
fyller flera sidor i min tonårsdagbok. Trettio år
senare dyker han upp igen. 3

KISTBYGGARNA är en varm och humoristisk
roman om en grupp människor som när de
påminns om döden tvingas fråga sig själva
vad de egentligen lever för.

6.   Min yngsta dotter fångar hela situationen i en
enda mening: ”Alla i den här familjen beter sig
som fjortisar, utom jag. Som är fjorton.” 3

MORGAN LARSSON är journalist och programledare på Sveriges Radio. Han har tidigare skrivit
två romaner.

7.   Förvirringen är total. 3
8.   Jag skriver en bok om mig, mina vänner, mina
barn, min exman och den där killen jag mötte i
Paris. Det är en berättelse om kärlek. Hur kärlek
förändras, tänds, slocknar, slår till med galen
kraft och räddar världen. I alla fall min värld. 3
EMMA HAMBERG är författare, illustratör,
matkreatör och programledare. RESTEN AV ALLT ÄR
VÅRT handlar om ett omtumlande år i hennes liv och
är hennes åttonde bok för vuxna.

Utkommer september 2019
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0647-3
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

Utkommer september 2019
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Sanna Sporrong
ISBN 978-91-642-0601-5
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

PER SCHLINGMANN – EN OMÖJLIG FIENDE– OKTOBER

CHARMIGT
OM MOR
OCH DOTTER
I PARIS
Elvira Ljungs pappa är död. Hon är tolv, snart
tretton och har flyttat till Paris med sin
mamma och styvfar Guillaume. Hon ägnar
sin fritid åt att spela teater, se på film med
sin bästa vän Delphine och läsa Stephen
King-böcker som hon köper hos den
mystiska bokhandlaren Béatrice. Hon
skriver brev till Arnold Schwarzenegger,
besöker kyrkan i smyg för att komma
närmre sin ateistiske pappa och en dag
kommer hon alldeles säkert att bli nästa
Ingrid Bergman.
Ulrika Lundin är Elviras mamma. På
nätterna dricker hon och Guillaume
vin och pratar om sånt som inte gör
ont. De vet båda vad det betyder
att sörja sin älskade. Men är han
rätt man för henne, fjorton år äldre
och tveksam till fler barn? Hennes
barnlängtan är drabbande men
samtidigt vet hon att hon inte kan
flytta runt Elvira hur som helst i
tillvaron. Och så är det
det där med grannarna …
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VILDA ROSENBLAD – LILLA FRÖKEN GRENADIN – SEPTEMBER

ETT VALÅR DÅ
ALLT KAN SKE
Landet leds av en kvinnlig statsminister, hennes
närmaste medarbetare är också kvinnor. De
följer inte den traditionella politiska kartan, utan
går sina egna vägar. De är smarta, erfarna och
modiga.
Det är valår och ju närmare valet vi kommer,
desto hårdare blir kampen. Det nybildade
Trygghetspartiet har stigit som en raket, inte
minst tack vare sin ledare. En kvinna som väcker
sympati, men med en tuff politisk agenda.
Opinionssiffrorna visar att de till och med kan
vinna valet. Det pågår ett smutsigt men effektivt
spel i bakgrunden för att blåsa upp väljarnas oro
och vinna deras röster. En serie våldsdåd äger
rum – frågan är om de har koppling till valet.
EN OMÖJLIG FIENDE är den tredje dramatiska
och initierade spänningsromanen om det
politiska spelet skriven av Per Schlingmann,
mästerstrateg och kommunikatör, och en av
skaparna bakom De nya moderaterna. Hans
kunskap och insikt gör honom till en av vårt lands
obestridliga källor när det gäller att skildra de
rafflande striderna mellan politiska krafter under
några hektiska veckor inför landets val.

LILLA FRÖKEN GRENADIN är en
bohemisk och charmig roman om
en mor och en dotter. Men också om
vänskap, familjerelationer, och både
bristande och begynnande sexualitet i ett
nittiotals-Paris där omvärlden beter sig
alltmer osäkert. Det är första delen i en
serie om Ulrika och Elvira.
VILDA ROSENBLAD bor tillsammans
med man och fem barn i en av Österlens
mindre pittoreska byar. Hon har lämnat
sina dagar som hotelldirektör och raw
food-kock bakom sig och tillbringar
numera sin tid med att odla brysselkål
i familjens skogsträdgård, att skriva
romaner och att lära barn och ungdomar
att uppskatta konst.
Utkommer september 2019
Ca 420 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Sara R. Acedo
ISBN 978-91-642-0609-1
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

Utkommer oktober 2019
Ca 280 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0650-3
Utkommer även som ebok och
digital ljudbok

VÄGEN TILL ATT BLI
EN BÄSTSÄLJARE

VÄLKOMMEN IN I
SARAS GRAMMATIKVÄRLD!

Jag har älskat att läsa och skriva sedan jag var sju.
Hösten 2009 debuterade jag med kriminalromanen
Askungar. Sedan dess har jag skrivit ytterligare tjugo
böcker och är numer författare på heltid. Det finns inte
bara ett sätt att bli och vara författare på, det måste
man hålla i minnet. Men det enda sättet jag känner till
och kan redogöra för är mitt eget, och det är jag som
har skrivit den här boken.

Det var en gång ett litet substantiv, som förnöjt
meddelade varje främling som det mötte:
”Jag är ett substantiv!”
En dag mötte det lilla substantivet en språkpolis. Vid
den glada hälsningen höjde språkpolisen bara på
ögonbrynet och svarade:
”Nej. ’Jag’ är ett pronomen.”
(Ur Sagan om substantivet och språkpolisen)

Vad har jag egentligen lärt mig om skrivandets
konst under åren som gått?
Hur har vägen från debutant till heltidsförfattare
sett ut?
Och vilka är mina konkreta råd till den som också
vill bli författare?

Välkommen in i en värld av prinsessor och riddare,
språkpoliser på moped, en skälmsk katakres,
makthungriga världsledare och introverta
interjektioner! En sagobok för språkälskare, en
grammatikbok för sagoälskare. SARA LÖVESTAM är
författare, radioröst, krönikör och sfi-lärare. Hon följer
upp succéerna GREJEN MED VERB, GREJEN MED
SUBSTANTIV och GREJEN MED ORDFÖLJD med något
alldeles sagolikt.

Utkommer september 2019
Ca 180 sidor, 135 x 180 mm
Omslag Jerry Lasota
ISBN 978-91-642-0648-0
Utkommer även som ebok

Om detta vill jag berätta i min skrivbok.
KRISTINA OHLSSONS böcker har översatts till trettio
språk och sålt i drygt 3,5 miljoner exemplar. Flera
av dem har belönats med priser och även dominerat
internationella bestsellerlistor. 2018 hade tv-serien
STHLM Rekviem, som bygger på kriminalromanerna
om Fredrika Bergman, premiär. I SKRIVBOKEN delar
Ohlsson generöst med sig av sina bästa råd till alla som
älskar att skriva och som drömmer om att bli författare.

Utkommer oktober 2019
Ca 280 sidor, 135 x 180 mm
Omslag Niklas Lindblad
ISBN 978-91-642-0649-7
Utkommer även som ebok
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KRISTINA OHLSSON – SKRIVBOKEN – OKTOBER
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SARA LÖVESTAM – RIDDAR KASUS HJÄRTA OCH ANDRA SAGOR OM GRAMMATIK – SEPTEMBER
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JONATHAN LUNDBERG – SVERIGEVÄNNER – OKTOBER

EFTERLÄNGTADE

BÖCKER – NU I

ETT SLAG OM
SVENSKARNA

POCKET!

"EN SORGLIG BOK, MEN OCKSÅ
VACKER OCH TRÖSTERIK.”

”INTRIGRIK SPÄNNINGSROMAN SOM INLEDS I
FORMEL 1-FART OCH SEDAN BARA ÖKAR."

DAGENS NYHETER

EXPRESSEN

En gripande och varm skildring av en svår tid. Om
smärta, sorg, kärlek och hopp.

Den fristående uppföljaren till den hyllade
spänningsromanen De mörkermärkta.

På internet rasar ett krig. I en skyttegrav ligger
Sverigedemokraterna. I den andra ligger mångkultur,
feminism och HBTQ-frågor. Och kriget går i en tydlig
riktning.
SD:s tyngsta vapen är de alternativa medierna som
når miljoner konservativa läsare. Den ”politiskt
inkorrekta” tidningen Nyheter Idag har högre
förtroende bland svenskarna än Aftonbladet och
Expressen. Samtidigt anklagas ledande politiker för att
ha försökt styra dem.
För att förstå SD:s framgångar på internet måste
man se nätkriget utifrån dess soldater. Då framträder
ett kulturkrig mellan konservativa och liberaler,
där internet bara är verktyget. Det är ett slag om
svenskarnas uppmärksamhet, som sträcker sig långt
bortom Facebook, Instagram och Youtube.

Marie-Louise Ekman
”Få se om hundarna
är snälla ikväll …”
Utkommer september
ISBN 978-91-642-0651-0

Mattias Leivinger &
Johannes Pinter
Stormskörd
Utkommer november
ISBN 978-91-642-0652-7

Och i mitten av kriget står Sverige.
Lyckas den konservativa rörelsen krossa bilden
av Sverige som en liberal utopi, öppnar de dörren
för en politisk högersväng som kommer att få
effekter långt framåt i tiden. Utifrån intervjuer med
sverigedemokrater, forskare och journalister kartläggs
det svenska nätkriget för första gången.

”EN RIKTIG NAGELBITARE…
OMÖJLIG ATT LÄGGA IFRÅN SIG.”

”DET HÄR ÄR SMÄRTSAM LÄSNING FÖR ALLA
FÖRÄLDRAR – MEN OCKSÅ HOPPFULL.”

SMÅLANDSPOSTEN

MÅNADENS BOK

Psykologisk thriller som får dig att fundera över
vad som kan dölja sig utanför fönstret i mörkret.

Vi människor är aldrig mer än ett samtal eller
ett besked bort från att precis allt förändras.

SVERIGEVÄNNER är berättelsen om hur
Sverigedemokraterna erövrade internet.
JONATHAN LUNDBERG har varit verksam som
journalist i sex år. Inför valet 2018 arbetade han som
politikreporter hos Aftonbladet, med fokus på sociala
medier.

Utkommer oktober 2019
Ca 350 sidor, 135 x 210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN 978-91-642-0632-9
Utkommer även som ebok

Emma Ångström
En underbar död
Utkommer november
ISBN 978-91-642-0653-4

Johan Ripås
När himlen faller ner
Utkommer december
ISBN 978-91-642-0655-8

FÖR DIG SOM
VILL LYSSNA PÅ

DET ÄR 80-TAL,
GIRIGHETENS DECENNIUM
– DEN ANDRA DÖDSSYNDEN

LJUDBÖCKER
CHARMIGT OM MOR
OCH DOTTER I PARIS

OM KÄRLEK MITT I LIVET

ROMAN

VILDA ROS ENBL AD

Jan Guillou
Den andra dödssynden
Utkommer september

Emma Hamberg
Resten av allt är vårt
Utkommer september

HISTORIERNA SOM
MÅSTE BERÄTTAS

HEMLIGHETER OCH
LÄNGTAN

ETT VALÅR DÅ ALLT KAN SKE

Kicki Sehlstedt
Oskuld
Utkommer september

Morgan Larsson
Kistbyggarna
Utkommer september

Per Schlingmann
En omöjlig fiende
Utkommer oktober
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Vilda Rosenblad
Lilla fröken Grenadin
Utkommer september
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