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KRISTINA OHLSSON – SJUKA SJÄLAR – 20 JANUARI
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Först sattes träd i brand. Sedan öppnades portarna till helvetet.
Det enda Lukas vet är vad andra har berättat: Det var sommar
när han försvann. Efter några veckor hittades han medvetslös
med svåra skador, berövad alla minnen av vad som hänt honom.
Ytterligare två personer var borta. Men till skillnad från Lukas
kom de inte tillbaka.
Tio år senare återvänder han till sin hemstad, plågad och rädd
för allt han vill veta men inte förmår minnas. Samtidigt flyttar
Anna och David in i den gamla prästgården. Huset väcker stark
oro hos Anna. Ett järnkors i trädgården varslar om att någon vill
dem illa. Riktigt illa. Anna gör allt för att rädda både sig själv och
David. Men är det redan för sent? Och varför får hon känslan av
att David vet något han inte vill berätta?
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Kristina Ohlsson är en av Sveriges mest framgångsrika och
hyllade författare av kriminalromaner och barnböcker.
Sjuka själar är hennes första skräckroman.

Initierad

thriller

i svensk

finansvärld
Under en jakthelg i Skåne nås Stockholmsbankens vd
Peder af Rooth av beskedet att den anrika banken är
nära att gå under. Han åker genast till Stockholm där
dramatiska dygn väntar.
Ekonomijournalisten Beatrice Farkas fick tipset som
skulle kunna fälla banken för länge sedan. I månader
har hon stridit mot landets mäktigaste finansmän och
sin egen chef. Aldrig hade hon kunnat föreställa sig
konsekvenserna av sitt avslöjande.
En natt väcks hon av ett sms. En av hennes källor har
fallit från en balkong på Strandvägen. Pressen skriver
om det som ett självmord, själv är hon övertygad om att
det inte stämmer. Någon ville stoppa honom.
Fartblinda är en thriller som utspelar sig i den svenska
finansvärlden och är inspirerad av verkligheten.
Carolina Neurath är ekonomijournalist på Svenska
Dagbladet. Hon har mottagit Stora Journalistpriset
och Guldspaden. Hon är författare till de två
uppmärksammade reportageböckerna De svenska
riskkapitalisterna (medförfattare Jan Almgren) och
Den stora bankhärvan. Fartblinda är hennes första
roman.
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CAROLINA NEURATH – FARTBLINDA – 27 JANUARI

I NAKENLEK – 13 APRIL
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KATERINA JANOUCH – HUDHUNGER– 27 JANUARI

Om livets

blodröda

bultande puls
I tre korta romaner om kvinnlig sexualitet öppnar Katerina
Janouch dörren till lusten, begäret och passionen. Trilogin
handlar om en mogen kvinnas erotiska uppvaknande. Om
åtrå och hemligheter men också om makt, svartsjuka och
utanförskap. Men framför allt om längtan – livets blodröda
bultande puls.
Rosanna Wilde har fyllt fyrtio, lever ett bekvämt liv i ett
avsvalnat äktenskap och är en författare som inte skrivit en
rad på flera år. I Hudhunger står plötsligt en man i hennes
kök. Han heter Samuel och ska under en tid bo i gästhuset.
Rosanna kastas in i en oväntad känslostorm som får allt det
invanda att kastas omkull.
I Nakenlek har Rosanna brutit upp från sin man och flyttat
hem till väninnan Gilda, som lever en bohemisk tillvaro
där erotiken ges stort utrymme. Med hennes hjälp ger
sig Rosanna ut på en avancerad upptäcktsfärd i sin egen
sexualitet. Och på en erotisk fest står hon öga mot öga med
sin förre man.
Katerina Janouch är författare. Hon är också sex- och
samlevnadsexpert och medverkar regelbundet i TV4
Nyhetsmorgon.
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OLIVIER TRUC – SKUGGORNA VÄNDER TILLBAKA – 16 MARS

En mörk historia
om ära

och hämnd

Skuggorna vänder tillbaka är en originell och iskall
kriminalroman. Det är en fristående fortsättning på
prisbelönta Fyrtio dagar utan skugga.
Det är vår i norr och ljust dygnet runt. Klemet Nango
har åter igen blivit en människa med en skugga. I
Hammerfest vid Barents hav jobbar man för att bli det
arktiska svaret på Dubai. Men de samiska renägarna
och deras traditionella livsstil står i vägen.
Vid Vargsundet sker plötsligt flera tragedier efter varandra. En renflocks simtur över sundet kostar en ren
uppfödare livet. Kort därefter hittas borgmästaren
död i närheten av en helig klippa. Flera misstänkta dödsfall följer och konflikterna mellan
renägarna och stadens övriga befolkning
eskalerar.
Klemet Nango och Nina Hansen från Renpolisen ansvarar för utredningen. Långsamt
växer en mörk historia om ära och hämnd
fram.
Olivier Truc är fransk journalist bosatt i
Stockholm.
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EMMA ÅNGSTRÖM – MANNEN MELLAN VÄGGARNA – 20 APRIL

som kryper in

under

huden

Kort efter att en barnfamilj flyttar in i ett hyreshus på
Tegnérgatan sker ett mord i samma byggnad. Det är
ett av de märkligaste morden i Stockholms historia. En
kvinna försvinner från sitt hem och hittas två veckor
senare av sin man i hallen i deras gemensamma bostad.
Alla är förbryllade. Var har kroppen varit gömd? Och hur
har gärningsmannen kommit in och ut ur lägenheten?
Samtidigt sker allt underligare saker. En hund hittas död
på gatan, mat försvinner ur kylskåpen och en outhärdlig
stank sprids i huset. Och när den lilla flickan i den
nyinflyttade familjen leker Anden i glaset knackar det
plötsligt i väggarna.
Mannen mellan väggarna är en såväl nervkittlande som
stilsäker rysare.
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Emma Ångström är arkitekt, men arbetar idag som
kommunikationschef på ett arkitektkontor i Stockholm.
Debutromanen från 2009, Och allt är förvridet, fick ett
fint mottagande.
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