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Ann-marie Skarp

Hej kära vänner!
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Ny höst, nya böcker! Varje år är det med en stark känsla av
förväntan som vi här på förlaget ser nya böcker växa fram.
Det är lika spännande och roligt varje gång.
För det börjar ju med en idé från en författare, idén blir så
småningom till ett manuskript. Författaren arbetar till en början
intensivt men ganska ensam på sin kammare, sen drar plötsligt
ett stort förlagsmaskineri igång. Det är nästan så att man i
tankarna befinner sig i en gammal fin fabrik där dunket från
många maskiner blandas med höga röster, sjungande sågklingor
och hjul som gnisslar mot stålskenor. Ja, så låter det förstås
inte alls på ett förlag. I själva verket är det ganska tyst men ändå
pågår det arbete i alla rum.
Varje manuskript blir till slut en bok och alla böcker blir
tillsammans den vackraste buketten! Jag skulle vilja säga att vi
i år har den perfekta buketten av böcker, för här finns den goda
underhållningen, här finns spänning, dramatik, relationer och
här finns inte minst historiska berättelser!
Jag önskar alla en synnerligen läsglad höst!
Ann-Marie Skarp
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Jonas Jonasson – Analfabeten som kunde räkna – 25 september
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Arto Paasilinnas bästa.”
hemmet. … I klass med
nbladet
Ingalill Mosander, Afto

Hon började arbeta som femåring, blev föräldralös vid tio,
överkörd vid femton. Ingenting tydde på annat än att hon
skulle leva ett tag i sitt skjul i Sydafrikas största kåkstad
och sedan dö, saknad av ingen. Om hon nu inte varit den
hon var, men det var hon ju. Nombeko Mayeki var analfabeten som kunde räkna.
Ödet tillsammans med hennes talang för henne bort från
Soweto, till internationell storpolitik, till andra sidan
jordklotet, till två identiskt lika och väldigt olika bröder.
Under resan lyckas hon reta upp världens mest fruktade
säkerhetstjänst innan hon en dag finner sig själv instängd
i skåpet till en potatisbil. Där och då är världen som världen känner den hotad.
I Analfabeten som kunde räkna gör Jonas Jonasson upp
med fundamentalismen i alla dess former tillsammans
med vanföreställningen om olika folks olika värde. Han
gör det med humor och värme. Och slår en gång för alla
hål på myten om att kungar inte nackar höns.
Analfabeten som kunde räkna är Jonas Jonassons andra
roman, efter världssuccén med Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann. Han är journalisten och
entreprenören som efter tjugo år med tidning, tv och
kommunikation sålde allt han ägde och blev författare.

Utkommer 25 september 2013
Inbunden med skyddsomslag
ca 400 sidor, 135x210 mm
Omslag Eric Thunfors
ISBN inb 978-91-642-0396-0
ISBN cd 978-91-642-2255-8
ISBN mp3 978-91-642-2256-5

Anna Laestadius Larsson – Barnbruden – 4 september

Färgstarkt om de

unga kvinnorna

vid Gustav

III:s hov

Det är juni 1774 och det kungliga linjeskeppet Sofia
Albertina närmar sig Sveriges kust. Ombord finns Hedvig
Elisabeth Charlotta, femton år gammal och den yngsta
kungliga bruden i Sveriges historia. Den omsvärmade
adelsfröken Sophie von Fersen förbannar tyst sin mor som
tvingat med henne på resan. Hon vill inte passa upp på en
trilskande tysk barnrumpa, i tankarna är hon på bal i prins
Fredriks armar.
I Stockholm förbereder Gustav III och hans hov ett ståtligt
mottagande. Förväntningarna på flickan är höga, hon
ska gifta sig med kungens bror Karl och skänka landet
den tronarvinge man så länge väntat på. Och långt under
slottets vackra paradvåningar vaknar Pottungen – den
stumma flickan som tar hand om andras skit.
Det är upptakten till journalisten Anna Laestadius Larssons
debutroman Barnbruden, som är första delen i en planerad
trilogi. En berättelse om vänskap, svek, maktlystnad och
frihetstörst som för läsaren tillbaka till den gustavianska
tiden, skildrad ur kvinnornas perspektiv.

Efterlängtad och
älskad av läsarna!
När Cecilia vaknar upp på sjukhuset efter en
mindre hjärtinfarkt, vet hon med isande visshet
att hennes liv måste förändras. Att gå vidare i
äktenskapet framstår som en omöjlighet och
drömmen om en familj som håller ihop livet ut går
i kras.
Samtidigt som Cecilia kämpar med att komma
på fötter och hitta ny balans i livet försöker
hon komma tillbaka i sin yrkesroll. När
chefsbarnmorskan Tatiana försvinner spårlöst
borde Cecilia verkligen lämna ärendet åt polisen,
men hon kan inte låta bli att engagera sig.
Långsamt går sanningen upp för henne – och den
är mer skrämmande än någon kunnat tro.
Utkommer
19
Häftad med juni 2013
flikar
460 sidor,
130x190 m
m
Omslag Ni
na Leino
ISBN 97891-642-039
2-2

Katerina Janouch har med böckerna om Cecilia
Lund vunnit många trogna läsare runt om i landet
tack vare sina skildringar av kvinnors liv och
vardagens dramatik. Nattsländan är den sjätte
delen i romanserien.

Katerina Janouch – Nattsländan – 19 juni

tember 2013
Utkommer 4 sep
skyddsomslag
d
me
n
de
un
Inb
10 mm
410 sidor, 135x2
unfors
Omslag Eric Th
42-0394-6
ISBN 978-91-6

Liza Marklund – Lyckliga gatan – 9 oktober

En thriller om dier
familjer, me
s

och social acceptan

”Det är ömsom chockerande brutalt,
ömsom poetiskt vackert.”
Norrbottens-Kuriren
om Du gamla, du fria
”En bra roman ska inte bara roa, den ska
oroa och få läsaren att reagera. Att agera
och tänka till. Det gör Du gamla, du fria …”
Vestmanlands Läns Tidning
”En hätsk vidräkning med kvällspress,
drev och mediecynism framförd på det där
spänstiga och klockrena viset som vi alla
känner igen.”
Helsingborgs Dagblad
om Du gamla, du fria

En kall och blöt majdag hittas riskkapitalisten och före
detta riksdagsmannen Ingemar Lerberg torterad och
medvetslös i sin fashionabla villa utanför Stockholm.
Hans hustru Nora är spårlöst försvunnen.
På Kvällspressen får Annika Bengtzon i uppdrag att
skriva om fallet samtidigt som hennes privatliv är i
gungning. Hon lever tillsammans med sin nya kärlek
och hans barn, och hon delar vårdnaden om sina egna
barn med ex-maken. Det fungerar inte smärtfritt.
Tidningens chefredaktör Anders Schyman hamnar i
blåsväder när anklagelser riktas mot honom om det
reportage som många år tidigare gav honom Stora
Journalistpriset.
Och medan Ingemar Lerbergs hamnar i allt djupare
koma och kritiken mot Anders Schyman växer,
framträder en allt tydligare bild av något väldigt mörkt
och förljuget under den tjusiga ytan i villaförorten.
Varför ville någon plåga ihjäl en före detta politiker?
Och var är den försvunna hustrun?
Lyckliga gatan är en thriller om familjer, medier och
social acceptans i vår tid. Det är den tionde boken om
journalisten Annika Bengtzon.

tober 2013
Utkommer 9 ok
skyddsomslag
Inbunden med
135x210 mm
ca 400 sidor,
s Boström
Omslag Mattia
1-642-0359-5
ISBN inb 978-9
1-642-2257-2
ISBN cd 978-9
1-642-2258-9
ISBN mp3 978-9

Liza Marklund har arbetat som journalist sedan 1985,
bland annat på Arbetaren, Expressen och TV4. Idag är
hon Unicef-ambassadör och författare på heltid.

Jan Guillou – Mellan rött och svart – 11 september

Tre bröder

två världskrig

ett århundrade

”Ett episkt storverk … Det är både
suveränt underhållande och tänkvärt,
för läsaren en mycket njutbar
kombination.”
Mats Gellerfelt, Aftonbladet, om Dandy

”Jan Guillous styrka som
berättare är hans förmåga
att teckna miljöer och återskapa tidsatmosfär … det är
ren läsarlycka.”
Yukiko Duke, Tidningen Vi

Första världskriget är förbi. Bröderna Lauritzen har
drabbats svårt både ekonomiskt och personligt. Oscar fick
alla sina tillgångar i Afrika konfiskerade av de segrande
engelsmännen. Sverres älskade Albie stupade i kriget och
själv blev han utkastad från godset som var hans hem i nära
tjugo år. Och Lauritz och Ingeborg har tvingats lämna Bergen
eftersom sonen Harald riskerade att bli ihjälslagen i skolan
som tyskvän.
Återhämtningen till ett bättre liv i Berlin och Saltsjöbaden
tar sin tid men snart befinner man sig i det glada 20-talet.
Tyskland ser ut att kunna resa sig på nytt och i hela Europa
föreställer man sig att det aldrig mer kan bli krig. Familjen
Lauritzen kan lika lite som alla andra se den svarta slag
skuggan av en ofattbar ondska som ska kasta världen in i en
ännu större katastrof.

tember 2013
Utkommer 11 sep
skyddsomslag
Inbunden med
135x210 mm
ca 400 sidor,
unfors
Omslag Eric Th
1-642-0413-4
ISBN inb 978-9
42-2253-4
1-6
ISBN cd 978-9
1-642-2254-1
ISBN mp3 978-9

Jan Guillous rika författarskap inleddes 1971, sammanlagt
har han skrivit fler än fyrtio böcker. Det stora århundradet
är hans mest omfattande projekt någonsin, och ett försök att
berätta om 1900-talet – mänsklighetens största, grymmaste
och blodigaste århundrade. Hittills har Brobyggarna och
Dandy utkommit.

Mattias Boström – Från Holmes till Sherlock – 21 augusti

Fängslande om

världens främste

detektiv

Alla känner till Sherlock Holmes. Men hur kunde denna fiktiva figur som
sir Arthur Conan Doyle fantiserade fram bli en sådan framgångssaga?
Det här är den fascinerande historien om Conan Doyle, spelet bakom
kulisserna och om alla de som var med och skapade succén. En historia
som till stora delar varit helt okänd fram till nu. Det är också berättelsen
om skådespelare, författare och fans som i decennium efter decennium
omskapat och förnyat den välkände detektiven. Från 1890-talets gentlemannadetektiv
Holmes till 2010-talets udda geni Sherlock.
Mattias Boström är en av Skandinaviens
ledande Sherlock Holmes-kännare och
valdes 2007 in i världens förnämsta
Holmessällskap, The Baker Street
Irregulars, där han även
prisbelönats för sina
texter om detektiven.
Utkommer 21 aug
usti 2013
Inbunden med sky
ddsomslag
ca 500 sidor, 135x21
0 mm
Omslag André Bec
kston
ISBN 978-91-642
-0221-5
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Året är 1989. Som vanligt har familjerna samlats för påskfirande på
Optun, det lilla pensionatet i den vackra Gudbrandsdalen i Norge. Här
är Rune som alltid måste stå i centrum, och hans självsäkra hustru Eva.
Sibylla som hela tiden oroar sig för barnen. Och så Gustaf som trånar
efter Eva, blind för alla andra. Anna och Carl betraktar frånvarande spelet mellan de vuxna och längtar bort och kanske till varandra? Den här
påsken kommer de aldrig att glömma. Det är den påsken då en av dem
hittas död i skidspåret.
Tjugo år senare upprepar sig historien. Ytterligare en person hittas död,
i samma skidspår. Ett trassligt nät av relationer, någras rädsla för att bli
övergivna och andras längtan efter frihet blir ett pussel som måste läggas för
att förstå hur händelser i det förflutna
hänger ihop och ger eko till en annan
tid.
Linda Skugge är producent för Teater
Brunnsgatan Fyra, driver eventbyrån
Skugge&co och skriver böcker. Sigrid
Tollgård arbetar på produktionsbolaget
ITV Studios Nordic, just nu är hon föräldraledig och bosatt i Los Angeles med
familjen. 1989 är systrarna Skugge och
Tollgårds första gemensamma roman.

13
september 20
Utkommer 18
skyddsomslag
Inbunden med
mm
10
135x2
ca 300 sidor,
edo
Omslag Sara Ac
42-0410-3
1-6
8-9
ISBN 97

Linda Skugge & Sigrid Tollgård – 1989 – 18 september

Emma Hamberg – Larma, släcka, rädda i Rosengädda – 21 augusti
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… och en nypa triangeldrama
Tessan och hennes get Bella har flyttat in i Rosengäddas förfallna stationshus, tapeterna flagar och
murbruket spricker. Samtidigt som hon spacklar
och målar för att förvandla stället till en mysig bykrog provlagar hon vinångande vildsvinsgrytor.
Brandmannen Jonny sitter ensam i sin enorma tvsoffa med ett par 3D-glasögon på näsan, tittar på
en dokumentär om delfiner och gråter. Han misslyckades på årets fystest och får nu istället sköta
pappersjobb på den lilla jourstationen.
Rafael kliver av tåget i Rosengädda med sina fladdrande svarta Armani-kläder. Elegant som få och
med en doft av hemligheter, dekadens och äventyr
flyttar han in i det stora godset Smörkulla.
Larma, släcka, rädda i Rosengädda är en berättelse om passion, rädsla och modet att kliva ut ur
gamla invanda mönster. Det här är den fristående
fortsättningen på Rosengädda nästa!
Emma Hamberg är författare, illustratör och matkreatör. Våren 2013 är hon dessutom programledare för Gokväll i SVT. Detta är hennes femte roman
för vuxna.

”Hamberg visar en fantasifullhet i intrigbyggandet som andra borde lära av.”
Elise Karlsson, Svenska Dagbladet,
om Rosengädda nästa!

augusti 2013
Utkommer 21
skyddsomslag
Inbunden med
x210 mm
ca 350 sidor, 135 utz
Sche
Omslag Sofia
42-0409-7
ISBN 978-91-6

Christoffer Carlsson – Den osynlige mannen från Salem – 28 augusti

”En romanförfattare att hålla ögonen på.”
Yukiko Duke, Tidningen Vi
Det är slutet på sommaren och en ung
kvinna hittas skjuten till döds i ett härbärge
för Stockholms hemlösa. Tre våningar upp
vaknar polisen Leo Junker i sin lägenhet
av sirenerna.
Nästan tjugo år tidigare, under sin
uppväxt i förorten Salem, möter den
unge Leo två personer som för alltid
kommer att stanna hos honom.
John och Leo blir vänner, Leo och
Julia blir något mer. Och i skuggorna skymtar någon som kommer att förändra allt.

Utkommer
28 august
i 2013
Inbunden
med skyd
dsomslag
ca 350 sid
or, 135x210
mm
Omslag Er
ic Thunfors
ISBN 97891-642-041
5-8

Det är slutet på sommaren och i utkanterna av Stockholm
börjar sökandet efter en gärningsman, där varje steg framåt
endast leder längre in i en labyrint, skapad av någon som
inte går att fånga.
Christoffer Carlsson är författare och kriminolog, detta är
hans tredje roman och den första i en planerad serie om
polisen Leo Junker.

”Lövestam skriver

sirligt och levande,

hon är nästa stora romanstjärna.”
Caroline Engvall, Metro

Steffi går i Björkeskolan så lite som möjligt. Där är hon en horunge och
drottningarna Karro och Sanja härjar fritt. Men i mp3-spelaren finns
Povel Ramel, med snäll röst och ord som är roliga. En dag när hon passerar
ålderdomshemmet, hör hon välbekant musik strömma ur ett fönster...
Alvars berättelse i rummet med vevgrammofonen är en vild jitterbugg
på Nalen. Den är budcyklar på Stockholms gator, mörklagda fönster
och flickor man knappt vågade titta på. Och så jazzen, som enligt vissa
var värre än kriget. När den gamle mannens minnen kraschar rakt in i
tonåringens verklighet, förändrar det båda deras liv.
Hjärta av jazz är en varm berättelse om oväntad vänskap. Sara Lövestam
är författare, lärare och skribent, detta är hennes fjärde roman. Hennes tre
tidigare böcker har alla fått ett fantastiskt mottagande.

augusti 2013
Utkommer 14
skyddsomslag
Inbunden med
135x210 mm
ca 300 sidor,
unfors
Omslag Eric Th
42-0414-1
ISBN 978-91-6

Sara Lövestam – Hjärta av Jazz – 14 augusti

vårens böcker

nde

sälja
2012 års mest inalroman i Norge
krim

Utkommen
Inbunden
med skyd
dsomslag
428 sid, 13
5x210 mm
Omslag M
attias Bost
röm
Översättn
ing
ISBN inb 97 Margareta Järnebra
nd
8-91-642-0
ISBN cd 97
405-9
8-91-642-2
249-7

Trebarnsmamman Vivian Glenne bor i radhus, jobbar på
tvätten i köpcentret – och har hemliga kärleksaffärer med
andra män. En sen kväll blir Vivian ihjälslagen med en
spade, alldeles bakom sin egen radhuslänga. Omedelbart
finns två misstänkta gärningsmän, varav en är pappan
till Vivians äldste son. Sonen försöker rikta polisens
misstankar åt ett annat håll och snart har Cato Isaksen
och hans kollegor ovanligt många spår att följa. Det känns
som om precis alla i Vivians omgivning har något att
dölja.
Unni Lindell har hittills skrivit nio hyllade
kriminalromaner om Cato Isaksen.

”Romanen brinner med en klar och
trotsig låga och när mosaiken läggs
på plats berörs vi på djupet.”

Helsingborgs Dagblad

Fem år efter debuten återkommer Mikael Fant med en storslaget anlagd roman om svek och lojalitet, sorg och omsorg,
brott och uppbrott. Systrarna Eva, Agneta och Maja med
familjer samlas i barndomshemmet i Nedansjö för att begrava sin mamma Inga, och ingenting kommer någonsin
att bli som förut. I en ringlande rad färgstarka personporträtt skildras en egensinnig familj med ömhet och
skärpa. Genom tre generationers ögon formar sig en
berättelse om ett år där allt välts över ända.
Mikael Fant är författare från Malmö, och arbetar också som tolk, skribent,
översättare och redaktör. Han debuterade med Grundläggande genetik 2008.

lut

”En av Nordens abso
bästa i genren.”

UNT

Den 22 juli 2011 lamslås Oslo av ett terrordåd. Samtidigt
genomlever Jon och Ellen Mohr en privat katastrof: deras
åttaårige son dör i en tragisk olycka i familjens vardagsrum.
Bara polisen Henrik Holme fattar misstankar om att allt
kanske inte står rätt till. Han drar in kriminalpsykologen Inger
Johanne Vik i utredningen och tillsammans försöker de nysta
upp en familjs allra mörkaste hemligheter. Död i skugga är
Anne Holts femte bok om Inger Johanne Vik och Yngvar Stubø.
Utkommen
Inbunden med sky
ddsomslag
300 sid, 135x210
mm
Omslag Arne Öst
röm/Ateljén
Översättning Mar
gareta Järnebran
d
ISBN inb 978-91-642
-0406-6
ISBN cd 978-91-642
-2247-3

Anne Holt är en av Norges främsta kriminalförfattare, hennes
böcker har stor publik såväl i Sverige som i världen.

Utkommen
skyddsomslag
Inbunden med
10 mm
x2
135
,
sid
416
unfors
Omslag Eric Th
42-0322-9
ISBN 978-91-6

vårens böcker

Ny thrille
r
av intrigernas

mästare

När en Oslopolis hittas mördad på samma plats och på
samma datum där han många år tidigare utrett ett mord, kan
det knappast vara en slump. När samma sak inom loppet av
några månader drabbar två andra poliser är mönstret lika
tydligt som skrämmande. En brutal mördare med bestialiska
metoder går lös. Polisen står helt utan spår och, vad värre är,
de saknar Harry Hole, sin allra bästa utredare.

Utkommer
12 juni
Inbunden
med skyd
dsomslag
607 sid, 13
5x210 mm
Omslag M
attias Bost
röm
Översättn
ing
ISBN inb 97 Per Olaisen
8ISBN cd 97 91-642-0412-7
8-91-642-2
25
ISBN mp3
978-91-642 1-0
-2252-7

”Ohlsson
är bäst! ”

Expressen

Ett häftigt snöoväder rasar i Stockholm när en förskolelärare på Salomonskolan skjuts till döds inför barn och
föräldrar. Bara timmar senare försvinner två judiska pojkar
på väg till sin tennisträning. Fredrika Bergman och Alex
Recht ställs inför en av sina svåraste utmaningar där alla
ledtrådar pekar mot en och samma plats: Israel. Och till
legenden om Papperspojken som får liv om natten, som
kommer med mörkret och inte skyr några medel när han
rövar bort sina offer.
Kristina Ohlsson har en bakgrund som analytiker på
Säpo, men är sedan en tid tillbaka författare på heltid.
Tidigare i år utkom hennes första barnbok, Glasbarnen.
Davidsstjärnor är den femte kriminalromanen i den
hyllade serien om Fredrika Bergman och Alex Recht.

april
Utkommer 24
klotrygg
Inbunden med
mm
10
x2
491 sid, 135
Leino
Omslag Nina
1642-0408-0
ISBN inb 978-9
1-642-2250-3
ISBN cd 978-9

Jo Nesbø är börsmäklaren som sadlade om till författare,
hans tio romaner om Harry Hole, den fristående
Huvudjägarna och de fyra böckerna om doktor Proktor har
sålt i 18 miljoner exemplar världen över och finns översatta
till mer än 40 språk. Nesbø är idag en av världens främsta
kriminalromanförfattare.

e-böcker

13 år
med e-böcker!

Anne Holt – Död i skugga – isbn 978-91-642-4208-2
Unni Lindell – Djävulskyssen – isbn 978-91-642-4209-9
Mikael Fant – Vattnet i mars – isbn 978-91-642-4210-5
Kristina Ohlsson – Davidsstjärnor – isbn 978-91-642-4211-2
Jo Nesbø – Polis – isbn 978-91-642-4219-8
Katerina Janouch – Nattsländan – isbn 978-91-642-4213-6
Sara Lövestam – Hjärta av jazz – isbn 978-91-642-4214-3
Mattias Boström – Från Holmes till Sherlock – isbn 978-91-642-4215-0
Emma Hamberg – Larma, släcka, rädda i Rosengädda – isbn 978-91-642-4216-7
Christoffer Carlsson – Den osynlige mannen från Salem – isbn 978-91-642-4217-4
Anna Laestadius Larsson – Barnbruden – isbn 978-91-642-4218-1
Jan Guillou – Mellan rött och svart – isbn 978-91-642-4219-8
Linda Skugge & Sigrid Tollgård – 1989 – isbn 978-91-642-4220-4
Jonas Jonasson – Analfabeten som kunde räkna – isbn 978-91-642-4221-1
Liza Marklund – Lyckliga gatan – isbn 978-91-642-4222-8

ISBN 978-91-642-8351-1

Följ oss gärna på Facebook och Twitter!
www.piratforlaget.se

Piratförlaget • Kaptensgatan 6 • 114 57 Stockholm • www.piratforlaget.se

