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Låna och läs
55 böcker på
12 månader!
Få tillgång till 55 böcker att låna och läsa ända fram till september
2021! Ett bra alternativ för dig som gillar att läsa men har ont om
plats i bokhyllan. Från Akademibokhandelns butiker lånar du hem
en bok om gången, som du läser och njuter av i din egen takt.
Den sista boken du lånar får du behålla! Låna & Läs är en tjänst för
medlemmar i Akademibokhandelns Vänner och du betalar endast
399 kr för ditt lånekort.

ROMANER

INTE MEDLEM?

GÅ MED I AKADEMIBOKHANDELNS VÄNNER!

7st

Registrera dig utan
kostnad i butiken eller på
akademibokhandeln.se.
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Årets böcker – H
 åll koll på vilka böcker du har läst!
Akademibokhandelns läsecirkel 2020/2021
Ta chansen att läsa mängder av aktuella böcker om det du gillar! I Låna &
Läs hittar du allt från fakta och historia till spänning och kärlek. Kanske
hittar du även något helt nytt att hänföras av. Med 55 böcker att välja på är
Låna & Läs-kortet din biljett till mängder av nya läsäventyr.

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET
Ta med ditt Låna & Läs-kort till Akademibokhandeln, välj en bok i Låna & Läs-hyllan
och registrera boken i kassan. Läs i den takt som passar dig. När du är redo för en
ny bok kan du byta bok i kassan i alla våra butiker där Låna & Läs finns. Läsåret
löper till och med 30 september 2021.
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ALLENDE, ISABEL

Långt bortom havet

ANDERSSON JOHANSSON, FRIDA

Ek

s. 6
s. 17
s. 6

AXELSSON, MAJGULL

Inställd resa till Sabarmati

BERGMAN, KERSTIN

Oskuld och oleander

BOISEN, FRIDA

Berätta aldrig det här

s. 7

CAREY, EDWARD

Petite

s. 6

s. 17

CHRISTENSEN, LISA

Spela roll

s. 6

CRAVEN, M. W.

Brännaren

s. 17

DONOGHUE, EMMA

Fränder

EDVARDSSON, MATTIAS

Goda grannar

FERRANTE, ELENA

De vuxnas lögnaktiga liv

FRÖBERG IDLING, PETER

Nidamörkur

GEZELIUS, KERSTIN & ONOFRI, ALEXANDER

Love: en roman om Greta Garbo

GRANDES, ALMUDENA

Mannen som dog två gånger

s. 8
s. 17
s. 8
s. 19
s. 8
s. 19

GREIDER, GÖRAN

Hon vars hjärta var som mitt

s. 8

GULLBERG, HÉLÈNE

Den konserverade änkan

s. 9

HESS, ANNETTE

Tyska huset

JACKSON, STINA

Ödesmark

s. 19

KEALEY, IMOGEN

Befrielsen

s. 9

KEYES, MARIAN

Vara vuxen

s. 9

KRAPU-KALLIO, SOLJA

Morgondagens post till Vidhäll

s. 11

LEE, HARPER

Att döda en härmtrast

s. 11

LINDERBORG, ÅSA

Året med 13 månader

s. 10

LINDSTRÖM, ULF

Det nionde livet

s. 19

LODALEN, MIAN

Lisa och Lilly : En sann kärlekshistoria

LUNDSTRÖM, MARIE

Sanningens kalas

MACKINTOSH, CLARE

När allt är över

s. 11

MO, JOHANNA

Nattsångaren

s. 18

SJU NYHETER TILLKOMMER UNDER ÅRET

MUSSO, GUILLAUME

Samtal från en ängel

s. 20

Från november 2020 till maj 2021 lägger vi till ytterligare sju titlar i Låna & Lässortimentet. Det kan vara allt från hyllade debutromaner till nya Nobelpristagares
böcker – för att ge dig ett så aktuellt urval som möjligt. Du hittar information om de
nya titlarna i butik, på akademibokhandeln.se och via e-post om du har registrerat
din e-postadress i Akademibokhandelns Vänner.

NESBØ, JO

Kungariket

s. 20

NESSER, HÅKAN

Den sorgsne busschauffören från Alster

s. 20

OHLSSON, BENGT

Midsommarnattsdrömmar

s. 12

OWENS, DELIA

Där kräftorna sjunger

s. 12

PABORN, SARA

Tistelhonung

s. 12

PAQUALIN, BJÖRN

Låt det brinna

s. 20

PRESCOTT, LARA

Allt vi höll hemligt

s. 12

RILEY, LUCINDA

Fjärilsrummet

s. 13
s. 21

VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA
Vi som jobbar på Akademibokhandeln brinner för läsning. Vi delar gärna med oss
av tips för att du ska hitta något du gillar eller upptäcka något helt nytt!

BEHÅLL DEN SISTA BOKEN
När läsåret löper ut får du behålla den sista boken du har lånat. Du är även välkommen till våra butiker för att fynda övriga böcker ur Låna & Läs-sortimentet till riktigt
fina priser.

ALLTID

20%
RABATT PÅ

LÄSTILLBEHÖR!

Passa på att fynda bland läsglasögon, läslampor och vackra
bokmärken. Visa upp ditt Låna & Läs-kort i kassan så får du
20% rabatt på lästillbehör till ordinarie priser.

Gäller t o m 30 september 2021 för medlemmar i Akademibokhandelns Vänner som innehar ett Låna & Läs-kort
2020/2021. Gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

s. 9

s. 11
s. 14

ROSENFELDT, HANS

Vargasommar

RUSSELL, KATE ELIZABETH

Min mörka Vanessa

s. 13

SCHULMAN, ALEX

Överlevarna

s. 16
s. 13

SCHULMAN, NINNI

Flickebarn nr 291

SITTENFELD, CURTIS

Rodham

s. 13

STEN, CAMILLA

Arvtagaren

s. 22

SVENSSON, MATS

Den trettonde bomben

s. 22

SWÄRD, ANNE

Jackie

s. 15

VAN IPEREN, ROXANE

Systrarna i Auschwitz

s. 15

WATTIN, DANNY

Lärarinnan

s. 15

WINTER, FREDRIK P.

Grävlingen

s. 22
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Drömmen
om ett
nytt liv

ISABEL ALLENDE
Långt bortom havet
Efter 1930-talets spanska inbördeskrig tvingas den unga änkan
Rosa ingå ett konvenansäktenskap
med sin döde makes bror Victor.
Giftermålet är förutsättningen för
att de ska få komma till Chile, där
de hoppas kunna starta ett nytt
liv. Men paret är omaka och såren
från kriget är djupa. Hur ska de
finna sig tillrätta i sitt nya hemland
och skapa en kärleksfull familj?

FRIDA BOISEN
Vart tog hennes
dotter vägen?

MEDIEPROFILEN AVSLÖJAR
TRAGISK FAMILJEHEMLIGHET

Kärleksbrev på
villovägar

MAJGULL AXELSSON
Inställd resa till Sabarmati
Som 18-åring ger sig Fatima av
från Nässjö, fast besluten att
aldrig återvända. Hon är ett
hittebarn från Indien som bara
vet en sak om sig själv: hon heter
egentligen Meera och hittades
vid floden Sabarmati. Kvar i
Nässjö blir Lykke, med alla frågor.
Var det fel att hon tog hand om
Fatima? Var hon en dålig mor?
Och var finns Fatima nu? En
stark roman om föräldraskap.
6

Låna&Läs | 2020–2021

EDWARD CAREY
Petite
Föräldralösa Marie växer upp
med den excentriske läkaren
Curtius som lär henne att göra
vaxmodeller av kroppsdelar.
Hennes konstnärlighet för
henne ut i världen: till hovet i
Versailles, revolutionens Paris
och slutligen till London där
hon skapar vaxmuseet som är
känt än idag. En magisk, fantasifull och underbar läsupplevelse, baserad på verklighetens
Madame Tussaud!

LISA CHRISTENSEN
Spela roll
Ett feladresserat kärleksbrev
hamnar i händerna på 13-årige
Nikolaj i Riga, som bestämmer
sig för att själv svara. Det blir
inledningen på en virvlande
och fascinerande historia där
tre mycket olika livsöden flätas
samman med stora världshändelser på ett oväntat sätt. I denna imponerande debutroman
skildras utanförskap, identitet
och rasism med både humor
och svärta.

FRIDA BOISEN
Berätta aldrig det här
På mors dag inser Frida att hon glömt skicka
blommor till mamma Rosita. Hon missar också
när mamman ringer. Dagen därpå får hon veta
att modern hittats död. Och när Frida upptäcker hennes sista hälsning, rämnar världen ...
Medieprofilen Frida Boisens romandebut är en
fin och gripande självbiografisk berättelse som
går rakt in i hennes familjs allra svåraste
hemlighet.

"Jag avgav ett löfte
att aldrig berätta det
här för någon, men det
var fel. Den här berättelsen behöver komma
ut i ljuset."

Frida Boisen är känd som
journalist, talare och författare.
Hon är programledare för
Trolljägarna och är välkänd som
krönikör från såväl Expressen
som Aftonbladet. Genom åren
har hon jobbat som chefredaktör och ansvarig utgivare för
flertalet tidningar och tidskrifter. 2019 utsågs hon till Årets
digitala influencer och Årets
kvinnliga företagare. Hon har
också prisats av svenska
FN-förbundet och utnämnts till
Årets digitala ledare, Årets
digitala superprofil samt
mottagit världsmästartiteln i
sociala medier på INMA Awards
i San Francisco. Hon har
tidigare skrivit böckerna Digital
succé och Digital passion.

Visste du att...

… Frida älskar att brista ut i operaarior, och en av hennes första jobb
var som haremsdotter i Mozarts
Enleveringen ur seraljen på Stora
teatern i Göteborg.
Låna&Läs | 2020–2021
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Varmt och
rörande om
släktband

EMMA DONOGHUE
Fränder
Den pensionerade professorn
Noah ska just flytta från New York
till sin barndomsstad Nice, när han
får ett oväntat telefonsamtal från
socialtjänsten. Noah är närmaste
anhörig till 11-årige Michael, som
behöver bli akut omhändertagen.
Motvilligt tar han sig an pojken
och tillsammans börjar de trevande lära känna varandra. Kanske har
de mer gemensamt än de tror?

Fascinerande
kvinnoöde i
1700-talets
Stockholm

HÉLÈNE GULLBERG
Den konserverade änkan
Det är år 1779 i Gustav III:s
Stockholm. Sara har bara varit
gift med Georg Haupt i fem år
när hon blir änka. Plötsligt står
hon ensam med sju barn och
ansvar för makens berömda
möbelverkstad. Det kommer
påtryckningar om att hon ska
gifta om sig – med en man
hon fruktar. Kan Sara stå emot
och klara sig själv? Fakta och
fiktion blandas i en mustig,
välskriven roman!

Gåtfulla
Garbos väg
mot stjärnorna

Vem talar
sanning?

ELENA FERRANTE
De vuxnas lögnaktiga liv
Populära Ferrante är tillbaka
med en känslig, lyhörd roman
om en flickas uppvaknande ur
barndomens oskuldsfullhet.
Under en middag får 12-åriga
Giovanna veta att pappan inte
alls är den hon trott och att
hon har en faster hon aldrig
träffat. När Giovanna söker
upp fastern, möts hon av en
helt annan familjehistoria
Vems version är den rätta?
8
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KERSTIN GEZELIUS &
ALEXANDER ONOFRI
Love: en roman om Greta
Garbo
Film, passion och dramatik –
följ med under Greta Garbos
första år i Hollywood! Vad
hände när flickan från Södermalm mötte den färgstarke
regissören Mauritz Stiller? Hur
fick hon de största rollerna och
de mest trogna fansen, trots
sin omvittnade skygghet? Njut
av ett levande porträtt i en
oförglömlig roman baserad på
sanna händelser.

GÖRAN GREIDER
Hon vars hjärta var som mitt
Hösten 1914 möts den fattige
poeten Dan Andersson och
studentskan Märta Larsson på
folkhögskolan i Dalarna. Medan kriget rasar finner de varandra, både som intellektuella
och älskande. Men allt tar en
dramatisk vändning när Märtas
borgerliga, religiösa föräldrar
upptäcker kärlekshistorien. Fin
dokumentärroman byggd på
poetens egna brev.

Ett liv i
världskrigets skugga

ANNETTE HESS
Tyska huset
Hur långt skulle du gå för
att avslöja sanningen? För
24-åriga Eva Bruhns är andra
världskriget bara ett luddigt
barndomsminne. Hon väntar
ivrigt på att starta sitt vuxenliv
med fästmannen Jürgen. Men
när hon anställs som tolk
vid Auschwitzrättegångarna
hopar sig frågorna. Vad gjorde
hennes familj under kriget?
Och varför undviker Jürgen
alla frågor om det förflutna?

MARIAN KEYES
Vara vuxen
Bröderna Casey, Ed och Liam
umgås gärna och ofta tillsammans
med sina fruar och barn. Utåt sett
är de tre perfekta familjer. Men så
får Eds fru Cara en hjärnskakning
och börjar plötsligt avslöja hemlighet efter hemlighet … Chocken är
total. Betyder detta att det blivit
dags att växa upp? Smart, träffsäkert och varmt underhållande om
våra tilltrasslade vuxenliv!

IMOGEN KEALEY
Befrielsen
Möt en av andra världskrigets
mest fascinerande gestalter!
Nancy Wake är den modiga
kvinnan som genomför halsbrytande hemliga uppdrag för
att vända kriget och rädda sin
tillfångatagne make. Hon har
ett skyhögt pris på sitt huvud
och är under en tid Gestapos
mest eftersökta person. Rafflande thriller med verklighetsbakgrund – på väg att bli
internationell storfilm.

Chockvågor
skakar
familjeidyllen

Låna&Läs | 2020–2021
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Jag är din
ända in i
döden

Brevbärare
med nyheter
från framtiden

ÖPPENHJÄRTIG DAGBOK FRÅN
TURBULENT ÅR

ÅSA LINDERBORG
Åsa Linderborg är journalist,
författare och historiker. Hon slog
igenom som författare med den
självbiografiska Mig äger ingen,
berättelsen om en uppväxt med
en alkoholiserad metallarbetare
som förlorade sitt arbete i
samband med globaliseringen.
Den blev en stor publikframgång
och nominerades till Augustpriset
2007. Mellan 2009 och 2019 var
hon kulturchef på Aftonbladet.

Visste du att …

Åsa Linderborg är filosofie doktor i
historia vid Uppsala universitet?

10
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ÅSA LINDERBORG
Året med 13 månader
Plötsligt tycks allt hända samtidigt: Åsa Linderborg är kulturchef på Aftonbladet under
Me Too och Svenska Akademiens kris. Ett par
månader innan hon fyller 50, blir hon därtill
lämnad av mannen hon älskar och bara dagar
därpå anklagas hon för ett självmord. Hur
blev det så här? Läs hennes spännande och
självrannsakande polemiska dagbok från det
dramatiska året!

”En självprövande,
polemisk skildring av
offentligheten och en
kvinna i dess mitt.”

SOLJA KRAPU-KALLIO
Morgondagens post till
Vidhäll
I tio år har Iris jobbat som lantbrevbärare. Hon känner alla
längs rutten i det norrländska
samhället väl. Men Iris har
också ett hemligt extraknäck,
som medium på en telefonlinje. En dag råkar hon blanda
ihop sina två sysslor, när en
av postkunderna söker medial
vägledning. Fast kanske behöver ödet ibland ändå få lite
hjälp på traven?

HARPER LEE
Att döda en härmtrast
Det är 1930-tal och depressionen vilar tung över USA. I
den annars så lugna småstaden Maycomb, vänds allt
uppochner när en svart man
anklagas för våldtäkt på en
vit kvinna. Genom den unga
flickan Scotts ögon får vi följa
hur samhället splittras när
rasism och klassklyftor blottas.
Att döda en härmtrast är en
ständigt aktuell klassiker som
fortfarande berör på djupet.

CLARE MACKINTOSH
När allt är över
Drabbande, vacker och mångbottnad roman! Pip och Max är
det perfekta paret. De har ett
kärleksfullt förhållande och när
de blir gravida, är lyckan total.
Men sonen Dylan blir svårt sjuk
och de får veta att han aldrig
kommer kunna leva ett fullvärdigt liv. Pip och Max ställs inför
ett omöjligt val, och för första
gången är de inte överens. Vad
är rätt väg att gå?

MIAN LODALEN
Lisa och Lilly: En sann kärlekshistoria
Hösten 1911 hittas liken efter
två unga kvinnor i Hammarby sjö. De har drunknat med
kropparna tätt sammanbundna, sten i fickorna och
avskedsbrev skrivna. I en
underbar, oerhört gripande roman följer vi de båda arbeterskornas brinnande förälskelse
i varandra – en passion som
varken dåtidens samhälle eller
flickornas föräldrar tolererar.

Föräldrarnas
omöjliga val

Låna&Läs | 2020–2021
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LUCINDA RILEY
Fjärilsrummet
Posy Montague närmar sig sjuttio
och orkar inte längre sköta sitt
älskade hem. Det vackra Admiral House förfaller. Motvilligt
överväger hon att sälja det, men
blir istället alltmer upptagen med
sina vuxna söners komplicerade
liv. Då dyker plötsligt Freddie upp
– ungdomskärleken som övergav
Posy för 50 år sedan. Och både
han och Admiral House ruvar på
hemligheter ...

En sommarromans att
minnas
Vänner genom
livet

BENGT OHLSSON
Midsommarnattsdrömmar
I Roslagen 1988 firar ett gäng
unga vänner midsommar tillsammans. Kvällens överraskning kommer när ett av paren
berättar att de väntar barn. Nu
börjar vuxenlivet … Träffsäkert
och med stor lyhördhet följer
romanen vännerna genom
åren och världshändelserna;
genom förälskelser, kriser och
in i det obegripliga att även de
börjar bli gamla. Men än är det
väl inte försent?

Följ Doktor
Zjivagos riskfyllda väg

12

Låna&Läs | 2020–2021

DELIA OWENS
Där kräftorna sjunger
Unga, fattiga Kya Clark lever
ensam och nära naturen vid
North Carolinas kust. Byborna
i det närmaste samhället kallar
henne Träskflickan, och underliga rykten florerar. När en man
hittas död i våtmarken hamnar
Kya överst på listan över
misstänkta. Men hon visar sig
vara allt annat än den kufiska
dumbom alla tror … En av årets
mest hyllade och bäst säljande
romaner!

LARA PRESCOTT
Allt vi höll hemligt
Vissa böcker har kraft att
förändra världen. 1949 kämpar
författaren Boris Pasternak
med sin roman Doktor Zjivago.
KGB anser den vara anti-sovjetisk och sätter Pastnernaks älskarinna i Gulag. Men manuset
tar sig igenom järnridån och
blir en succé. Kort därpå får
CIA:s första kvinnliga spioner
ett specialuppdrag: de ska
återföra romanen till Sovjetunionen. Men hur?

SARA PABORN
Tistelhonung
Sommaren 1955 är den varmaste i mannaminne. Unga
Veronica jobbar på pensionat
Miramar nära Båstad, och förälskar sig i konststudenten Bo
som gästar staden. Sommaren
2019 ska den krisande relationsexperten Ebba intervjua
en åldrig kvinna om livslång
trohet, men får istället höra om
ungdomskärleken som aldrig
glömdes … En ljuvligt mysig,
rolig och insiktsfull roman!

Mästerligt om
livsval, kärlek
och karriär

Tankeväckande sträckläsning

KATE ELIZABETH RUSSELL
Min mörka Vanessa
Fängslande psykologiskt porträtt
om makt och utsatthet. Som
15-åring har Vanessa ett förhållande med 42-årige läraren Jacob. Långt senare, när hon blivit
vuxen och Me Too flammar upp,
kontaktas hon av en flicka som
anklagar Jacob för att ha förgripit sig på elever. Allt Vanessa
intalat sig skakas i grunden. Var
förhållandet en fin kärlekshistoria
eller ett övergrepp?

Vad döljs
i vackra
Admiral
House?

NINNI SCHULMAN
Flickebarn nr 291
Ninni Schulman har ända sedan
debuten för tio år sedan varit en
av våra mest omtyckta deckarförfattare. Nu berättar hon för
första gången om sin egen svåra
uppväxt. Här får vi följa kampen
mot den medfödda ryggskadan
som hotade att ta hennes liv.
Vad gör det med ett barn att
vara svårt sjukt? Hur blir man
som vuxen? En drabbande, nära
och insiktsfull berättelse.

CURTIS SITTENFELD
Rodham
Vad hade hänt om Hillary inte
träffat Bill Clinton? I en av årets
mest efterlängtade romaner
spinner mästerliga Sittenfeld ett
alternativt liv åt Hillary Clinton
– ett liv där hon förblir Hillary
Rodham och ensam bygger vidare på den spektakulära karriär
hon redan inlett. Fakta blandas
med fiktion i en fascinerande,
fantasieggande bok om livsval
och kvinnors villkor.

Låna&Läs | 2020–2021
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ANNE SWÄRD
Jackie
En försommarkväll 1988 stiger
den unga Jackie på tåget mot
Stockholm. Nu ska hon äntligen
ta det hett efterlängtade steget
ut i friheten, ut i ett vuxenliv där
hon själv bestämmer. Men väl
där möter hon genast en äldre,
mystisk man och de inleder ett
lika passionerat som komplicerat
och ödesdigert förhållande. En tät,
intrikat relationsroman om längtan
och besatthet.

MARIE LUNDSTRÖM
Marie Lundström, född 1967 i
Gällivare, är journalist på Sveriges
Radio och leder Lundströms
Bokradio i P1. Sanningens kalas är
Marie Lundströms bokdebut. En
både dråplig och drabbande
roman om livsval och kärlek, om
det svåra i att vara kvinna,
mamma och dotter.

Visste du att …
Marie Lundström har väldigt svårt
att göra intervjuer utan att ta av sig
skorna.

14
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KÄND FRÅN LUNDSTRÖMS
BOKRADIO!
MARIE LUNDSTRÖM
Sanningens kalas
48-åriga Isabel har familj, hus och fast jobb.
Ändå är hon inte riktigt nöjd. Något skaver
i tillvaron. Så råkar hon skaffa sig en älskare, fast det funkar sådär. Kanske kan Isabel
fråga sin mamma om råd, nu när modern
ligger nersövd på sjukhus och för en gångs
skull är tyst? Charmig, dråplig och träffsäker
romandebut av programledaren i populära
Lundströms bokradio!

”Jag tänker att romaner
är kartor. I alla fall för oss
som är dåliga på att hitta
i verkligheten.”

ROXANE VAN IPEREN
Systrarna i Auschwitz
När författaren Roxane van Iperen flyttar
in i huset ”t Hooge Nest”, upptäcker hon
en glömd historia. I huset gömde systrarna Janni och Lien flyktingar under andra
världskriget. Det var en av de viktigaste
fristäderna – ända tills en av grannarna
angav dem. Här berättar van Iperen hela
den gripande och viktiga historien om de
modiga systrarnas farliga kamp.

Skolan som
du aldrig sett
den förr

Fri eller
fångad av
kärlek?

En fristad
från nazisterna

DANNY WATTIN
Lärarinnan
När Elin återvänder hem efter några år
som lärare utomlands, blir mötet med den
svenska skolan chockartat. Inget fungerar
och Elin känner sig motarbetad från alla
håll. Men en vadslagning motiverar henne
– hon ska slå alla med häpnad och uppnå
resultat som ingen vågat drömma om. För
i utbildningens tjänst är alla medel tillåtna,
eller hur? Skarpt, smart och kul!
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Charmig
deckardebut

Foto: Thron Ullberg

Prisbelönt
brittisk
spänning

ALEX SCHULMAN

Alex Schulman, född 1976 i
Hemmesdynge i Skåne, är en
svensk författare, kolumnist och
radioproducent. Redan tidigt i
livet ville Alex bli författare och
2009 debuterade han med boken
Skynda att älska. Att vara med
henne är som att springa uppför
en sommaräng utan att bli det
minsta trött utkom 2011 och
efterföljande Glöm mig blev vald
till ”Årets bok 2017”. 2018 utkom
Bränn alla mina brev, som
hyllades av läsare och kritiker.
Succéromanen ska även
filmatiseras. Han är även aktuell
med föreställningen Tröstrapporter på Dramaten under 2020.
Tillsammans med Sigge Eklund
driver han en av Sveriges mest
populära podcasts, ”Alex &
Sigges podcast”.

Visste du att …
Alex arbetade som cykelbud i
Stockholm under 90-talet, och att
han ännu idag kan namnet på
samtliga Stockholms gator innanför
tullarna?
16
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MED ABSOLUT GEHÖR
FÖR MINNENAS MAKT
ALEX SCHULMAN
Överlevarna
Vilka spår lämnar vår barndom i oss och
hur ska vi hantera dem som vuxna? Kan
man alls göra det? I Alex Schulmans nya
roman reser tre bröder tvärs över landet
för att återse det torp som ingen av dem
har besökt på mer än tjugo år. De är där
för att sprida askan efter sin döda mor och
minnena av allt som varit väller över dem.
Tonsäker, finstämd och känslig roman!

”Det har varit otroligt
befriande att arbeta fiktivt
den här gången, och skönt
att slippa ta ansvar för en
massa levande människors
känslor.”

FRIDA ANDERSSON
JOHANSSON
Ek
När Disa Kassman börjar restaurera en gammal träskulptur på Vasamuseet, startar
en underlig händelsekedja.
Flera otäcka incidenter sker
på museet. En vakt försvinner
spårlöst, makabra fynd görs
och själv blir Disa som besatt
av skulpturen. Stämmer det
att olyckor följer i dess spår?
Sinnrik rysare med rötter i vår
svenska historia!

KERSTIN BERGMAN
Oskuld och oleander
Iris har återvänt till sitt barndomshem på Ekerö för att
röja upp i dödsboet efter sin
nyligen bortgångna faster. Men
ur den enkla flyttstädningen
växer en märklig gåta fram. Iris
minns många händelser som
aldrig förklarades. Nu verkar
dessutom någon gräva i husets trädgård nattetid ... Men
vem? Vem var hennes faster?
Charmigt mysterium med
både humor och spänning!

MATTIAS EDVARDSSON
Goda grannar
Bianca och Micke är nöjda
med att ha hittat det perfekta
villakvarteret att flytta in i. Där
kommer familjen att trivas.
Men när Bianca blir påkörd
utanför huset vaknar tvivlen.
Var det verkligen en olycka?
Vilka är egentligen grannarna?
Och kan det ibland vara rätt
att ta lagen i egna händer?
Skarp psykologisk thriller om
den hårfina gränsen mellan
rätt och fel.

M. W. CRAVEN
Brännaren
När en seriemördare bränner
människor levande vid de
gamla stencirklarna i Lake
District, kallas kommissarie
Washington Poe in. Han har
varit avstängd men paras
nu ihop med utredaren Tilly
Bradshaw. Det udda paret
upptäcker snabbt ett spår –
men inser också att morden
hänger ihop med Poe själv på
ett djupt personligt sätt ... Del
ett i en ny, hyllad thrillerserie!

Vad vet du
om dina
grannar?

Låna&Läs | 2020–2021
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Stämningsfull och
kuslig

Foto: Sofia Eckerblad

PETER FRÖBERG IDLING
Nidamörkur
Simon har alltid längtat tillbaka till
barndomens somrar på Gotland,
där familjen hade en släktgård.
När han får chans att köpa en
tomt på ön slår han till utan att
fråga sambon Jenny. Han börjar
bygga hus där själv, men märker
snabbt att något är fel. På tomten
som kallas Nidamörkur höll man
förr avrättningar och offrade. Och
dåtidens fasor tycks ha dröjt sig
kvar …

STARKT KRIMINALDRAMA PÅ
ÖLAND

JOHANNA MO

Kritikerhyllade deckarförfattaren
Johanna Mo har alltid arbetat med
text - både som författare (till 8
böcker), kritiker, översättare, och
som redaktör för bl.a. Sofie
Sarenbrants, Alex Schulmans och
Peter Englunds böcker.
Mo är en mästare på att skapa en
invecklad intrig och samtidigt skildra
sina karaktärers själsliv, vilket hon
visar prov på i Nattsångaren. Det är
den första boken i nya deckarserien
som utspelas på Öland, en miljö
Johanna känner väl efter uppväxten
i Kalmar och sommarloven på ön.

Visste du att …
Johanna började sin kreativa karriär
som pianokompositör (och fick sin
gymnasieskolas kulturpris).
18
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Lita inte på
någon

JOHANNA MO
Nattsångaren

Hur blir man fri från banden till det
förflutna? Efter 16 år i Stockholm
tvingas polisens rutinerade utredare
Hanna Duncker återvända till sin
barndoms Öland när hennes pappa
dör. Väl på plats dras hon kvickt in i
ett mordfall, där en tonåring hittats
misshandlad till döds. Men i utredningen dyker en av Hannas äldsta
vänner upp – den hon övergav då,
för länge sedan …

"Nattsångaren är
det närmaste mig
själv jag har skrivit"

Läkaren som
blev spion

ALMUDENA GRANDES
Mannen som dog två gånger
Efter spanska inbördeskriget
tvingas läkaren Guillermo byta
identitet eftersom han hjälpt den
förlorande sidan. Bytet möjliggörs av diplomaten Manuel, en
patient Guillermo räddat livet
på. Men snart rekryterar Manuel
honom till det spanska kontraspionaget med ett svårt och farligt
uppdrag: kan de hindra nazister
att fly över Atlanten?

STINA JACKSON
Ödesmark
I avfolkningsbygden utanför
Arvidsjaur ligger byn Ödesmark.
Här bor åldrige Vidar med sin
vuxna dotter Liv och hennes
tonårsson. Han har ett starkt
grepp om sin säregna familj och
rykten på byn gör att få vågar
närma sig. Men det sägs också
att Vidar är stenrik och lätt kan
rånas … Tät, laddad och briljant
fristående uppföljare till Jacksons debut Silvervägen!

ULF LINDSTRÖM
Det nionde livet
Thriller i högt tempo! Marie Benedetti spåddes en lysande karriär inom polisen men tvingades
sluta när hon blev allvarligt sjuk.
Nu arbetar hon som dokumentalist. När en romsk pojke hittas
död i ett överklassområde i Varberg, anklagas Benedetti för att
ha läckt till media och stängs av.
Hon inleder då egen utredning
och inser att spåren pekar rakt
mot polishuset …

Låna&Läs | 2020–2021
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GUILLAUME MUSSO
Samtal från en ängel
Madeleine och Jonathan
krockar med varandra på
flygplatsens café. I röran som
uppstår råkar de förväxla sina
mobiler – men när de upptäcker det, sitter de redan på varsitt plan på väg mot två skilda
världsdelar. Nyfiket snokar
de i varandras telefoner och
inser med stigande fasa att de
tycks ha något gemensamt: en
hemlighet de båda trodde var
begravd sedan länge.

Omaka
duo i farlig
mordutredning

20
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JO NESBØ
Kungariket
Mekanikern Roy lever ett lugnt,
enkelt liv i bergen. Men när
hans lillebror Carl återvänder
hem ställs allt på ända. Carl är
entreprenör och har grandiosa
planer på att bygga ett stort
hotell för att ge den avsomnade bygden en kickstart.
Snart väcks hemligheter från
brödernas förflutna och Roy
ställs inför ett svårt val. Ska
han skydda sin bror, den här
gången också?

BJÖRN PAQUALIN
Låt det brinna
Samtidigt som brandmännen kämpar mot den
största skogsbranden landet
någonsin upplevt, hittas en
död kvinna i en damm. Kriminalkommissarie Stella Robertsson från NOA försöker
tillsammans med den lokale
utredaren Tommy Reyer ta
reda på vem kvinnan är och
hur hon hamnat i dammen.
Men när spåren leder dem
mot mänsklighetens mörkaste skuggsida hotas poliserna
till livet.

HÅKAN NESSER
Den sorgsne busschauffören
från Alster
Under 2012 och 2013 hotar någon eller några särlingen och
busschauffören Albin Runge
till livet. Hotelserna är bisarra,
men ändå allvarliga nog för
att polisen i Kymlinge till slut
ska kopplas in. Drygt fem år
senare får det egendomliga
fallet oväntat ny aktualitet.
För något verkar ha gått helt
fel i den tidigare utredningen.
Eller …?

Foto: Anders Thessing

Finurlig krimgåta med
kommissarie
Barbarotti

Nyskapande
bladvändare

FRÅN SKAPAREN AV
TV-SERIEN BRON!
HANS ROSENFELDT
Vargasommar
Ny actionladdad kriminalserie! När en död
varg hittas med rester av en människa i
magen, får Haparandapolisen med Hannah
Wester i spetsen en komplicerad utmaning.
Man lyckas koppla kvarlevorna i vargens
mage till en blodig knarkuppgörelse i
Finland. Men polisen är inte de enda som
jagar sanningen. Ryska Katja är också ute
efter bytet – och hon väjer inte för något.

"Vargasommar blev mer
av en utmaning än vad jag
trott att den skulle bli samtidigt
som det fanns en oerhörd lust i att
efter så många år i branschen få göra
något som kändes helt nytt och
spännande, att kliva ut ur min
”comfort zone” helt enkelt."

HANS ROSENFELDT

Hans Rosenfeldt är manusförfattare, bland annat skapare till den
hyllade SVT-serien Bron och
Netflixserien Marcella. Han har varit
programledare i tv och länge varit
med i radions På minuten.
Tillsammans med Michael Hjorth
skriver han kriminalromaner under
namnet Hjorth & Rosenfeldt. Serien
om Sebastian Bergman har givits ut
i ett trettiotal länder och har sålt i
över 4 miljoner exemplar. I höst ger
han ut sin första egna kriminalroman, Vargasommar, den första
delen i en romanserie om Haparandapolisen Hannah Wester.

Visste du att …
Hans Rosenfeldt besökte Haparanda
första gången när han arbetade med
Bron. Det var något med staden
som fascinerade honom och därför
valde han, många år senare, att
förlägga handlingen i sin nya
romanserie dit.
Låna&Läs | 2020–2021
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Isande rysare
på hemlig
herrgård

Vad låg bakom flygplanskraschen?

LYSSNA

CAMILLA STEN
Arvtagaren
Eleanors mormor Vivianne mördas
och vid bouppteckningen får Eleanor veta att hon ärvt en herrgård
hon aldrig hört talas om. Hon reser
dit för att undersöka huset. Varför
har mormodern aldrig berättat om
herrgården? Vem var hon egentligen? Herrgården visar sig hysa
fler hemligheter än Eleanor kunnat
ana och någon tycks vilja hindra
henne från att hitta sanningen.

FRÅN

79:/MÅNAD

MATS SVENSSON
Den trettonde bomben
Pulshöjande thriller! Alina jobbar på kontraterroristenheten när hon och kollegan
Omar får information om vad som kan vara
en terroristcell. När de följer upp tipset
hamnar de i en eldstrid som sätter igång en
komplex kedja händelser både inom landets
gränser och internationellt. På något sätt
verkar det hänga samman med ett kraschat
stridsplan år 1972 – men hur?

PROVA
ljudböcker och e-böcker utan kostnad.
Prata med oss i butiken eller gå in på bokus.com/play.

HANDLA
med rabatt och fri frakt hos Akademibokhandeln och Bokus.

VÄXLA
fritt mellan våra abonnemang bas och premium.

FREDRIK P WINTER
Grävlingen
Varje år natten den 6 november bryter sig den
fruktade seriemördaren Grävlingen in i källaren
hos sitt utvalda offer. Liket släpas ner i underjorden och polisen finner alltid bara jordspår
och blod. Så dyker ett manus upp, en biografi
om seriemördaren. Men författaren tycks ha
försvunnit … Genialt komponerad och oerhört
ruggig rysare med övernaturliga inslag.
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INSPIRERAS
av tips från våra bokspecialister.
Årets
otäckaste
– vågar du
läsa?

FÖR LIVETS ALLA BOKSTUNDER

Romaner

VÄLKOMMEN TILL HELA SVERIGES BOKHANDEL!
• Alingsås, Stora Torget 2 • Arlöv, Burlöv Center • Arvika, Storgatan 23 • Borlänge, Kupolen 76 plan 1 • Borås, Österlånggatan
41, Knalleland • Bromma, Bromma Blocks • Danderyd, Mörby Centrum • Eskilstuna, Cityhuset, Tuna Park • Falköping,
Dotorpsgatan 3 • Falun, Holmgatan 11 • Farsta, Farsta Centrum • Gävle, Gallerian Nian, • Göteborg, Backaplan, Landsvägsgatan
2, Kungsgatan 61, Nordstan, Redbergsvägen 12, Västra Hamngatan 22 • Halmstad, Storgatan 28 Mitt i city, Prästvägen 1
Hallarna • Handen, Haninge Centrum • Helsingborg, Stortorget 4 • Huddinge, Forelltorget 6 • Jönköping, A6 center entré
blå, Östra Storgatan 28A • Kalmar, Norra Långgatan 26 • Karlskrona, Hantverkaregatan 1 • Karlstad, Bergvik Köpcenter, Mitt
i city • Kista, Kista Galleria • Kristianstad, Västra Storgatan 37, C4-shopping hus 4 • Kungsbacka, Kungsmässan • Kungälv,
Älvebacken 13 • Landskrona, Rådhustorget 5 • Lerum, Solkatten Köpcenter • Lidingö, Lidingö Centrum • Linköping, Nygatan
20, Storgatan 32, Tornby • Luleå, Luleå Shopping • Lund, Stortorget 2, Nova Lund Företagsvägen 10 • Löddeköpinge, Center
Syd • Malmö, Emporia Shoppingcenter, Hansa Stora Nygatan, Mobilia, Triangeln • Mora, Kyrkogatan 3 • Mölndal, Brogatan
23 • Nacka, Nacka Forum, Sickla Köpkvarter • Norrköping, Galleria Domino, Ingelsta shopping • Nyköping, V. Storgatan 32
• Partille, Allum • Piteå, Småstaden • Skellefteå, Nygatan 42 • Skövde, Commerce • Sollentuna, Sollentuna Centrum, • Solna,
Solna Centrum, Mall of Scandinavia • Stenungsund, Västra Köpmansgatan 11 • Stockholm, Frescati, Fältöversten, Hornstull,
Hötorget, S:t Eriksgatan 34, Liljeholmstorget 5, Mäster Samuelsgatan 28, Norrtullsgatan 8, Ringen Götgatan/Ringvägen,
Gallerian Hamngatan 37, Skrapan Götgatan 78 • Strängnäs, Galleria Präntaren • Sundsvall, Birsta City, Vängåvan Storgatan
22 • Södertälje, Varuhuset Kringlan • Trollhättan, Ladugårdsvägen 14 • Täby, Täby Centrum • Ulricehamn, Storgatan 25
• Umeå, Avion Shopping, MVG Kungsgatan 54, Östra Rådhusgatan 6 • Uppsala, Gränby Centrum, Stora Torget 3 • Varberg,
Drottninggatan 21 • Vänersborg, Kungsgatan 5 • Västerås, Erikslund Krankroksgatan 17, Igor Vasagatan 25 • Västra Frölunda,
Frölunda torg • Växjö, Sandgärdsgatan 15, Hejaregatan 32 • Åkersberga, Åkersberga Centrum • Ängelholm, Storgatan 56A
• Ödåkra, Väla Centrum • Örebro, Marieberg Galleria, Krämaren • Örnsköldsvik, Oskargallerian • Östersund, Kärnan Prästgatan 45.

Du kan byta din Låna & Läs-bok i valfri Akademibokhandeln. Tyvärr kan vi inte garantera att alla titlar alltid finns tillgängliga
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