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SELMA FALCK
I EN KAMP
MOT KLOCKAN

Selma Falck vaknar naken i en brinnande stuga på kalfjället.
Hon minns ingenting, hon vet inte var hon är eller hur hon
kommit dit. Mörbultad och skadad lyckas hon ta sig ut och
ser stugan brinna ner till grunden. Fjällvärlden är helt öde,
inga hus och inte en människa i närheten. Temperaturen
sjunker och en snöstorm är på väg in. Chanserna att överleva
är små.
Medan Selma kämpar mot skadorna och kylan börjar minnet
långsamt och fragmentariskt återvända. Till slut står en
skrämmande bild av det senaste halvårets händelser framför
henne.
Selma inser att hon måste överleva och återvända till
civilisationen. Nationens framtid står på spel och det är
mycket bråttom.
OPERATION FOSTERLAND är den andra boken om före
detta stjärnadvokaten Selma Falck. En stark, fascinerande
och angelägen thriller där ANNE HOLT än en gång visar sin
osedvanligt skarpa blick för det som sker i vårt samhälle idag.
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MALIN THUNBERG SCHUNKE – DE RÄTTSLÖSA – MAJ

NY BOK AV
ÅRETS DECKARDEBUTANT 2019
När några unga utländska säsongsarbetare försvinner
på den italienska landsbygden startas en internationell
utredningsgrupp med Esther Edh och Fabia Moretti i spetsen.
Spåren leder till en enslig gård ägd av en välkänd maffialedare
och den karismatiske polisen Corrado Sanna fattar det
kontroversiella beslutet att skicka dit en undercoveragent.
Bakom en mur av tystnad uppdagas sakta en verksamhet
präglad av grymhet och en farlig katt-och-råtta-lek
börjar, med ett brottssyndikat som inte tycks ha något att
förlora.
Samtidigt, på en ort inte långt därifrån, bor en
mamma som varje natt skickar ut sin lille pojke
på ett uppdrag som kommer att få ödesdigra
konsekvenser.
I Stockholm dras Esther Edh in allt djupare i
det laddade förhållandet med sin älskare. Men
Johnny följer en ondskefull plan som snabbt
utvecklar sig till ett hot, även för Esther.
DE RÄTTSLÖSA är en berättelse om ett cyniskt
spel där människor skoningslöst offras. Där en
europeisk rättskipning ställs mot brottslingar som
inte skyr några medel för att nå profit. Och om hur
det är att stå helt utanför samhällets skydd och vara
rättslös.

Romanen är den andra fristående delen i serien 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 i Hannover och på Sardinien med sin familj.
Det här är hennes andra roman. Den första,
ETT HÖGRE SYFTE, belönades med Svenska
deckarakademins debutantpris.
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MINA OCH MAGNUS DENNERT – TYSTNADENS TORN – JUNI

NÄR HOTEN
BLIR VERKLIGHET
Journalisten Roya Zand kämpar dagligen mot lögnerna
och hatet som sprids på internet. Hon har skapat
en nätrörelse som på kort tid blivit en viktig röst för
mänskliga rättigheter i landet och satt käppar i hjulen
för högerextremismens framfart.
När en kvinna med kopplingar till Royas kamp hittas
mördad i ett vattentorn i Göteborg misstänker Roya att
någon gjort verklighet av hoten. Tillsammans med en
kollega börjar hon granska de som hatar och förstår
snart att det inte rör sig om en ensam galning,
utan ett organiserat nätverk.
TYSTNADENS TORN är en
skrämmande och laddad thriller
som utspelar sig mitt i vår samtid.
MINA DENNERT är journalist och
föreläsare. År 2016 startade hon den
flerfaldigt prisbelönta föreningen
#jagärhär som kämpar för mänskliga
rättigheter. MAGNUS DENNERT
är journalist och systemvetare och
arbetar sedan 2005 på Sveriges
Television i Göteborg. Detta är deras
skönlitterära debut.
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AMELIA ADAMO – KVINNOARVET – MAJ

ATT LITA PÅ SIN
EGEN KRAFT
”I den här boken vill jag bjuda in alla som är nyfikna på
hur man når dit man inte ens kan fantisera om.
Det är en bok jag hoppas kan inspirera och visa att oavsett i
vilken familj du är född måste du lita till dina egna krafter.
Det handlar om makt, att inte vänta på män och att våga
vända den andra kinden till. Jag har skrivit en bok om mina
erfarenheter av att vara chef, kvinna och sugen på pengar.
Och om mammaorden jag ärvde.”
Magasinsdrottningen AMELIA ADAMO har med Amelia,
Tara och M-magasin blivit en av landets absolut mest
välkända tidningsutgivare. Hon har två gånger mottagit
Stora Journalistpriset, utsetts till Årets chef och med
stor framgång gett råg i ryggen åt flera generationer av
svenska kvinnor.
I KVINNOARVET berättar Amelia Adamo personligt
och inspirerande om livet som kvinna och de
erfarenheter som uppväxten och karriären gett henne.
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DANNY WATTIN – LÄRARINNAN – MAJ

LÄRARINNAN
SOM FICK NOG
När Elin Mild återvänder hem efter många år utomlands
och tar jobb i en skola får hon sitt livs chock. Det mobbas
på gården, är stökigt på lektionerna och ingenting
fungerar som det ska. Hon försöker ta tag i problemen
men möts av hårt motstånd. Och vad som börjar som
en kamp om ett klassrum förvandlas snart till ett
regelrätt krig mot kränkta föräldrar, fega rektorer,
maktfullkomliga politiker och lärarinnans egen familj.
För alla påverkas de på ett eller annat sätt av Elin Mild
och hennes egensinniga försök att styra upp en skola i
fritt fall.
LÄRARINNAN är en underhållande historia om en lärare
som sätter barnens bästa före lag och moral, och är
beredd att göra vad som helst för att hennes elever ska få
den utbildning de förtjänar.
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DANNY WATTIN är författare och journalist. Hans senaste
roman HERR ISAKOWITZ SKATT har hyllats av läsare och
förläggare runt om i Europa och lyfts fram som ett helt
nytt sätt att berätta om Förintelsen.

ROSA VENTRELLA – MIN ALLTFÖR VACKRA SYSTER – JUNI

TVÅ SYSTRAR OCH
DRÖMMEN OM
ETT BÄTTRE LIV
I skuggan av andra världskriget växer Teresa och Angelina
upp på landsbygden i det fattiga Puglia. De är så olika som
två systrar kan vara, Angelina vacker och rebellisk, Teresa
blyg men pålitlig. Det är en vardag präglad av kamp för
att överleva och när deras far saknas i kriget har deras
mor inget annat val än att bli den mäktige baron Personès
älskarinna. Skvallret och skammen som sedan följer
familjen ger ringar på vattnet.
Angelina är den enda som bortser från det, istället drömmer
hon om ett annat liv, ett liv som är långt bort från deras
torftiga tillvaro. Hon är menad för något större och bättre.
Hennes skönhet och hennes längtan efter en annan värld
blir också familjens stora sorg.
ROSA VENTRELLA har skrivit en familjesaga där en
lång kamp mellan de fattiga arbetarna och de rika
markägarna påverkar människor mer än kriget. Där myter
och vidskepelse är en del av livet. Och framförallt där
familjebanden är viktigare än allt annat. MIN ALLTFÖR
VACKRA SYSTER är Rosa Ventrellas andra bok på svenska.
Den första, HISTORIEN OM EN ANSTÄNDIG FAMILJ,
har utgivits i ett tjugotal länder.
ROSA VENTRELLA är lärare i italiensk litteratur.
Hon är född och uppvuxen i Bari, men
bor nu med man och barn i Cremona.
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BÖCKER – NU I
”En av de skickligaste svenska
deckarförfattarna just nu.”
DAGENS NYHETER

POCKET!

”En alldeles underbar och mycket
rolig kärlekshistoria där verkligheten
verkligen överträffar dikten!”

Varm och humoristisk roman nominerad till Årets Feelgood,
Adlibris priset 2019
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”Kusligt aktuell och
olidligt spännande.”

”Den andra dödssynden är driven
och skickligt flätad.”

”Bättre än något annat
jag läst i ämnet.”
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EFTERLÄNGTADE
BÖCKER –
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