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Få tillgång till 55 böcker att låna och läsa ända fram t o m augusti 
2022! 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 i din egen takt.

Den sista boken du lånar får du behålla! Abonnemanget är en 
tjänst för medlemmar i Akademibokhandelns Vänner och du 
betalar endast 359 kr för 11 månader.

SPAR PLATS I BOKHYLLAN:

Låna och läs 
55 böcker 
t o m 31 augusti 2022!

Registrera dig utan 
kostnad i butiken eller på 
akademibokhandeln.se. 

INTE MEDLEM?
GÅ MED I AKADEMIBOK-

HANDELNS VÄNNER!

SPÄNNING
18 st

NYHETER  
UNDER ÅRET

7st

30 st
ROMANER
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Årets böcker

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 
upptäcker du även något helt nytt att hänföras av. Ett abonnemang i Låna 
& Läs är din biljett till mängder av nya läsäventyr.

ALAM, RUMAAN Lämna världen bakom dig s. 6

BACKMAN, ELINA När kungen dör s. 17

COSBY, S A Asfaltsland s. 17

DANIELSSON, MARIT När underbart inte är nog: En medelåldersroman s. 6

DE LA MOTTE, ANDERS & NILSSON MÅNS Döden går på visning s. 18

DOERR, ANTHONY En bättre värld s. 6

EHN, JOHAN Inte död än s. 6

EKMAN, KERSTIN Löpa varg s. 7

FINLAY, ALEX En våldsam natur s. 17

FOSSBO, HANNES Öbarn s. 8

FUGLEHAUG, RANDI Ett fall mot döden s. 17

GARDELL, JONAS Ett lyckligare år s. 8

GUNNARSON, BIRGITTA Så länge hjärtat kan slå s. 8

HAAWIND, MALIN De kom från öar s. 8

HANNAH, KRISTIN De fyra vindarna s. 9

HAWKINS, PAULA Ur förtärande eld s. 19

HEDMAN, JOHANNA Trion s. 10

HOLM, GRETELISE Funnen död s. 19

JARL, MARCUS Dina färger var blå s. 9

KARA, LESLEY Ryktet s. 19

KÄRNBORG, ULRIKA Lejonburen s. 9

LAGERCRANTZ, DAVID Obscuritas s. 19

LARSSON, ÅSA Fädernas missgärningar s. 20

LEIJNEGARD, MICKE Roten till allt ont s. 9

LÄCKBERG, CAMILLA & FEXEUS, HENRIK Box s. 20

MARKLUND, LIZA Polcirkeln s. 21

MEIJER, EVA Fåglarnas hus s. 11

MICHAELIDES, ALEX Terapeuten s. 20

OLSSON, SARA H Fiendevän s. 11

OSMAN, SARA Allt vi inte sa s. 11

PALM, ANNA-KARIN Jag skriver över ditt ansikte s. 11

PILGAARD, STINE Meter i sekunden s. 12

QUINN, JULIA Som i en dröm s. 14

RIEL, ANE Monstret s. 12

RIMMER, KELLY Sanningens pris s. 12

ROONEY, SALLY Vackra värld, var är du s. 16

SANDBERG, KRISTINA En ensam plats s. 12

SARENBRANT, SOFIE Munkavle s. 13

SKYBÄCK, FRIDA De rotlösa s. 20

STJERNSTRÖM, PETER Blodmål s. 22

STONEX, EMMA Fyrvaktarna s. 22

STRANDBERG, MATS Konferensen s. 22

TUOMINEN, ARTTU Blodsbröder s. 22

VALPY, FIONA Sömmerskans gåva s. 13

WASHINGTON, BRYAN Memorial s. 13

WHITEHEAD, COLSON Harlem Shuffle s. 13

WIDHOLM, KATARINA Räkna hjärtslag s. 15

ÖSTERGREN, KLAS Två pistoler s. 15

Kryssa  

i här

RABATT PÅ 
LÄSTILLBEHÖR!

ALLTID
20%

Gäller medlemmar i Akademibokhandelns Vänner som innehar ett Låna & Läs-abonnemang 2021/2022 
t o m 31 augusti, 2022. Gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Akademibokhandelns läsecirkel 2021/2022

Låna&Läs | 2021–2022  5

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET  

Välj en bok i Låna & Läs-hyllan i din Akademibokhandelsbutik. Identifiera dig som 
medlem i kassan för att registrera ditt lån. 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 31 augusti 2022.

VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA 
Vi som jobbar på Akademibokhandeln brinner för läsning. Vi delar gärna med oss av 
tips och vägledning 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. Då är du även 
välkommen till våra butiker för att fynda övriga böcker ur Låna & Läs-sortimentet 
till riktigt fina priser.

SJU NYHETER TILLKOMMER UNDER ÅRET 
Från november 2021 till maj 2022 lägger vi till ytterligare sju titlar i Låna & Lässorti-
mentet. 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.

Fynda bland läsglasögon, läslampor och vackra bokmärken. 
Identifiera dig som medlem i kassan så får du 20% rabatt på 
ordinariepriset under hela läsåret.



Romaner

RUMAAN ALAM 
Lämna världen bakom dig
Äntligen semester! Amanda och 
Clay myser med barnen i det 
lyxiga, avlägset belägna huset de 
hyrt. Men när kvällen faller dyker 
ett panikslaget äldre par upp. 
De hävdar att de äger huset och 
har flytt dit från en katastrof som 
drabbat New York och slagit ut 
alla kommunikationer. Ljuger de? 
Eller? Kritikerrosad bästsäljare 
på väg att bli storfilm med Julia 
Roberts!

MARIT DANIELSSON
När underbart inte är nog
Jojo är 50+ och har det mesta 
man kan vilja ha: en bra karriär, 
ett härligt hus och en fin man. 
Hon skulle aldrig riskera något av 
det. Så varför har hon nu plöts-
ligt en affär med sin yngre kolle-
ga!? Livet tar en ny vändning när 
Jojo börjar fatta oväntade beslut. 
För visst ska man ha kul även 
efter 50? Dråplig, varmhjärtad 
och charmig!

JOHAN EHN
Inte död än
Julfirandet får ett abrupt slut 
när Elis hamnar på intensiven 
med hjärtproblem. Liggande i 
sjuksängen återser han de per-
soner och ögonblick som betytt 
mest. Uppväxten som foster-
barn, karriären på Televerket, 
kärleken – och så naturligtvis 
musiken, från jazz till pop. Inte 
död än är en bitterljuv sång om 
det förlorade folkhemmet och 
en vacker hyllning till livet självt.

Nerv- 
kittlande 
drama

ANTHONY DOERR
En bättre värld
Magnifik, fantasifull även-
tyrsberättelse i tre tidsplan! 
I 1400-talets Konstantinopel 
kämpar Anna och Omeir på 
varsin sida av stadsmuren 
under belägringen. I dagens 
Idaho står aktivisten Seymour 
i begrepp att bomba ett bib-
liotek. I framtiden söker Kon-
stance efter en ny planet att 
leva på. Deras skilda livsöden 
förenas av en uråldrig bok med 
förunderliga krafter ...

Kanske väntar 
något nytt efter 

50?

KERSTIN EKMAN
Kerstin Ekman, född 1933 i 
Risinge, Östergötland, debute-
rade 1959 med detektivroma-
nen 30 meter mord. Hon valdes 
in i Svenska Akademien 1978, 
och lämnade den 1989. Hon är 
ledamot i Samfundet De Nio. 
Kerstin Ekmans rika berättar-
konst, som ofta tar avstamp i 
det vardagliga, har gjort henne 
till en av våra mest lästa 
svenska 1900-talsförfattare. 
Hon har erhållit ett flertal stora 
litterära priser – bland annat 
Augustpriset, Gerard Bonniers 
essäpris och Eva Bonniers 
stipendium. 

STÄMNINGSFULLT OM ETT LIV I 
NATUREN
KERSTIN EKMAN 
Löpa varg
Få kan lika tonsäkert och stämningsfullt som 
Kerstin Ekman beskriva djur och växter ur vår 
fantastiska svenska natur. I hennes nya 
berättelse Löpa varg möter vi den pensionerade 
jägmästaren Ulf Norrstig. I en tät och laddad 
historia låter han oss följa med genom den 
ständigt föränderliga relationen till jakten och 
skogen, hans eget åldrande och minnen.

"Ulf Norrstig, pensio-
nerad jägmästare, be-

skriver en mans relation 
till jakten, minnena och 

åldrandet." Visste du att...
… Kerstin Ekman har jobbat med film 
och radio?

Romaner

Finstämd och 
tänkvärd
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KRISTIN HANNAH
De fyra vindarna 
Bladvändare! Elsa Martinelli 
har kämpat hårt, men till slut 
går det inte längre. Torka och 
svåra stormar plågar 1930-ta-
lets Texas och hon tvingas 
lämna den lilla bondgård där 
hon vuxit upp. Tillsammans 
med sina två små barn ger hon 
sig av västerut i hopp om ett 
bättre liv. Men resan blir lång 
och full av utmaningar som 
Elsa inte ens kunnat föreställa 
sig.

MARCUS JARL
Dina färger var blå
Lina jobbar som neonatalsjuk-
sköterska och längtar efter 
egna barn, trots att maken 
Samuel inte vill ha några. Allt 
ställs på sin spets när Linas 
ex-pojkvän Ted plötsligt dyker 
upp. Ted, som försvann och 
som kanske var Linas livs stora 
kärlek. Nu berättar Ted att han 
bara har tre korta månader 
kvar att leva och att han vill 
tillbringa dem med Lina. Vad 
ska hon välja?

ULRIKA KÄRNBORG
Lejonburen
Stig rakt in i den fascinerande 
stormaktstiden! Med ett både 
mustigt, livfullt och sensu-
ellt språk tecknar Kärnborg 
skickligt ett mångfacetterat 
porträtt av den okuvliga och 
egensinniga Kristina. Följ hela 
hennes liv, från att vara ett 
påpassat barn som uppfostras 
till regent och maka, till att 
bli en fri kvinna som stakar ut 
sin egen väg genom maktens 
innersta rum.

MICKE LEIJNEGARD
Roten till allt ont
Ett konto töms. Sedan några 
till. De fräcka stölderna drabbar 
landets allra rikaste och väcker 
ramaskri bland Stockholms mil-
jardärer. Polisen står handfallen. 
Samtidigt börjar någon väcka liv 
i nedlagda fabriker och döende 
byar i Norrland. Programledaren 
Robin på SVT kommer tjuven på 
spåren och upptäcker en ovanlig 
rättvisans riddare i strid med sam-
hällets starkaste. 

Romaner

HANNES FOSSBO
Öbarn
Med ett osvikligt öga för tidstypis-
ka detaljer och fingertoppskänsla 
för bråddjupen i våra närmaste re-
lationer, har Hannes Fossmo skrivit 
en imponerande debutroman. 
Harry växer upp på Värmdö under 
1990-talet, som ett av många barn 
med alkoholiserade fäder. Efter 
att pappan gått bort, ser Harry sig 
själv snubbla allt oftare på livets 
väg. Vems fotspår ska han följa?

JONAS GARDELL
Ett lyckligare år
1879 drömmer filosofen Pontus 
Wikner om en framtid där allt 
är förändrat. Tankarna ses som 
så farliga att hans skrifter inte 
får läsas förrän han är död. 
Knappt 100 år senare genom-
för några ungdomar den första 
demonstrationen för homo-
sexuell frihet. I en drabbande 
roman om verkliga händelser 
berättar Gardell om de modiga 
föregångare som kämpat för 
fri kärlek för alla.

BIRGITTA GUNNARSON
Så länge hjärtat kan slå
59-åriga Bodil är besviken. 
Exakt ingenting i livet har blivit 
som hon hoppats på. Hennes 
man Klas har just gått i pensi-
on, men istället för att nöja sig 
med en lugn tillvaro hemma, 
förklarar han att han ska flytta. 
Ensam. Vad ska det bli av 
Bodil då? En varm, humoristisk 
och tänkvärd roman om att 
våga bryta upp och börja ett 
nytt, roligare liv i mogen ålder! 

MALIN HAAWIND
De kom från öar
1945 arbetar 18-åriga Dagmar 
på hotellet i Slite och drömmer 
om att livet ska börja på rik-
tigt. När ett fartyg lägger till i 
hamnen inkvarteras besätt-
ningen på hotellet och sjöman-
nen Holger börjar tala med 
Dagmar. Han ser henne som 
ingen annan gjort. Är det nu 
det verkliga livet startar? Öm-
sint och levande om människ-
orna som byggde folkhemmet 
och det moderna Sverige.

Vad ärver 
vi av våra 
föräldrar? Farofylld 

resa till Kali-
fornien

Våga bryta 
upp

100 års 
kamp för 

kärlek och 
frihet

Vem stjäl 
från de 

rika?

Relations-
roman att 
sträckläsa

Låna&Läs | 2021–2022  98   Låna&Läs | 2021–2022



Romaner Romaner

”En bitterljuv roman om att 
vara ung, när hela livet ligger 
framför en och precis allt är 

på största allvar.”
Visste du att …
... Johanna Hedman började skriva 
Trion när hon gjorde praktik på FN 
i New York?

JOHANNA HEDMAN
Johanna Hedman är född 1993 
och kommer från Stockholm. Hon 
har studerat litteraturvetenskap 
och internationella relationer i 
Stockholm och New York och har 
praktiserat på svenska FN-repre-
sentationen i New York. Hon har 
också studerat franska i Paris och 
jobbat för människorättsorganisa-
tioner i Sverige och i Indien. Trion 
är hennes första bok.

EN VÄNSKAP SOM BETYDER 
ALLT

JOHANNA HEDMAN 
Trion
Välskriven debut om vänskap, kärlek, klass 
och identitet! Unge Hugo lär känna Thora när 
han blir inneboende hos hennes föräldrar. 
Han kommer själv från enkla förhållanden, 
och både fascineras och förfasas över deras 
privilegierade värld. Ändå blir de vänner, och 
med konstnären August bildar de en trio 
som umgås nära. Men vänskapen är skör och 
balansen bräcklig …

EVA MEIJER
Fåglarnas hus
När Len Howard fyller 40, 
lämnar hon allt som dittills 
varit hennes liv i London 
och flyttar ut till en stuga på 
landsbygden. Här går hon helt 
upp i sin stora passion: fåglar. 
Hon matar och skyddar dem, 
släpper in dem i sitt hem och 
bygger upp en så nära relation 
att hon kan studera dem som 
ingen tidigare gjort. Under-
bar roman om den verkliga 
Howards fascinerande liv!

SARA H OLSSON
Fiendevän
Sara H Olsson har tidigare 
skrivit en lång rad omtyckta 
feelgoodromaner – nu tar hon 
nästa steg och släpper en dra-
matisk och gripande berättel-
se med andra världskriget som 
fond. Syskonen Ingvar och 
Ingers mod och kärlek sätts 
på svåra prov när de stöter på 
en skadad tysk soldat. Deras 
beslut får ödesdigra konse-
kvenser och återverkningarna 
når ända in i vår samtid. 

SARA OSMAN
Allt vi inte sa
De tre unga kvinnorna kan 
tyckas helt olika varandra, men 
alla kämpar. Caroline vill bli en 
framgångsrik influencer med 
perfekt yta. Sofia slåss mot 
rasism och fördomar. Amanda 
festar hårt för att glömma 
det förflutna. Ingen av dem 
berättar för någon hur de 
egentligen mår. Och samtidigt 
nalkas den stora katastrofen … 
En skarp, tonsäker bladvända-
re om vår samtid!

ANNA-KARIN PALM
Jag skriver över ditt ansikte
När Anna-Karin Palms mor 
insjuknar i alzheimer och gradvis 
försvinner från familjen, är det en 
sorg att bearbeta. Men det blir 
också en öppning för att närma 
sig modern på ett nytt sätt och 
undersöka vem hon egentligen 
varit. I ett starkt och vackert 
porträtt tecknas ett kvinnoöde, 
en familjs relationer och bandet 
mellan mor och dotter.

Romaner

En unik 
passion för 

fåglar

Angeläget 
och nära om 

alzheimer

Insiktsfull 
samtids- 
skildring
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STINE PILGAARD
Meter i sekunden
Ett ungt par flyttar som 
nyblivna föräldrar ut till en 
by på Västjylland där han fått 
jobb som folkhögskolelärare. 
Hon känner sig ensam och 
annorlunda och vill gärna 
hitta vägen in i den lokala 
gemenskapen – men hur gör 
man? Alla är ju så … konstiga? 
Filosofiskt och finurligt om att 
hitta sig själv, kärleken och en 
grupp där man passar in som 
den man innerst inne är.

KELLY RIMMER
Sanningens pris
När Beth rensar ut sitt barn-
domshem, hittar hon sin döda 
mors dagbok. Beth och sysko-
nen har alltid trott att hon dog 
i en bilolycka, men dagboken 
antyder något helt annat. I 
takt med att bilden klarnar, 
framträder en skrämmande 
bild av den far Beth känt som 
kärleksfull, och en mor drab-
bad av förlossningsdepression. 
Kanske är Beth mer lik sin mor 
än hon kunnat tro?

KRISTINA SANDBERG
En ensam plats
Vacker, stark och gripande! 
Efter att ha vunnit Augustpri-
set är Kristina Sandberg en 
av landets mest efterfrågade 
författare. Karriären går i 
raketfart – ända tills hon nås 
av två chockbesked. Först 
avlider pappan, och kort därpå 
diagnostiseras hon själv med 
aggressiv bröstcancer. I En 
ensam plats utforskar hon 
sjukdomen, rädslan för döden, 
och livet som det varit.

ANE RIEL
Monstret
Flerfaldigt prisbelönta Riel är 
tillbaka med en ny roman! Det 
är något underligt med lille 
Leon. Hans mamma Danica 
kämpar ständigt med att han-
tera hans krångliga beteende. 
Samtidigt blir den unge Mirko 
förälskad i Danica. Hans omöj-
liga känslor drar in honom i 
kraftfältet mellan mor och son. 
Allt kulminerar en ödesdiger 
natt, som får livslånga konse-
kvenser.

När livet 
vänder

Hyllad i  
hemlandet 
Danmark! Mångbottnat 

om familje- 
relationer

SOFIE SARENBRANT
Munkavle
Med drygt 3,5 miljoner sålda 
böcker i 15 länder är Sofie Saren-
brant en av våra mest lästa och 
uppskattade deckarstjärnor. Men 
i Munkavle berättar hon ärligt och 
öppet om den viktigaste historien 
ur sitt eget liv: hur hon från 8 till 
13 års ålder utsattes för sexuella 
övergrepp. Nu är tiden mogen för 
att tala ut och lägga skulden där 
den hör hemma – hos förövaren. 

FIONA VALPY
Sömmerskans gåva
Paris 1940. I staden som ocku-
peras av nazisterna, bär tre unga 
kvinnor på stora hemligheter. 
Claire har förförts av en tysk 
officer, Mireille är med i mot-
ståndsrörelsen och Vivienne gör 
något hon inte kan berätta för 
någon. Långt senare kommer 
Claires barnbarn Harriet till Paris i 
jakt på sina rötter. Men sanningen 
om familjen är mer komplicerad 
än hon kunnat ana.

BRYAN WASHINGTON
Memorial
Benson och Mike har varit lyck-
liga tillsammans i flera år, men 
nu går förhållandet på tomgång. 
När Mike får veta att hans från-
varande far är döende, reser han 
till Japan för att försöka förso-
nas med honom. Kvar hemma i 
Houston blir Benson, med Mikes 
mamma som bestämt sig för 
att komma på besök. Den nya 
situationen är obekväm – men 
kanske just vad de alla behöver?

Personligt 
och 

brännande

Smart och stil-
säker kriminal-

roman

COLSON WHITEHEAD
Harlem Shuffle
Det är 1960-tal i Harlem och 
Carney försöker hederligt för-
sörja sig och familjen genom att 
sälja möbler. Men vad få känner 
till är att han har släktband på 
övre Manhattan, till personer i 
synnerligen ljusskygga verksam-
heter. Steg för steg dras Carney 
allt längre in i ett farligt dub-
belspel. Stilsäker och oerhört 
snyggt komponerad roman om 
ras, familj och makt!

Spännande 
om kvinnors 

svåra val
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"Om du aldrig läst 
romance, börja här."Visste du att …

... Julia Quinn är en pseudonym? 
Författaren heter egentligen Julie 
Pottinger?

JULIA QUINN
Julia Quinn är författare och har 
skrivit 35 romaner, varav åtta 
ingår i den hyllade succéserien 
Familjen Bridgerton som även 
blivit en av Netflix mest fram-
gångsrika tv-serier genom 
tiderna. Hennes böcker har 
översatts till runt 30 språk världen 
över och har legat överst på såväl 
New York Times bestsellerlista 
som topplistor i Sverige och 
resten av världen. Hon bor i 
Seattle med sin familj. Som i en 
dröm är första delen i Quinns 
serie om Smythe-Smith-kvartet-
ten, som är en spinoff från 
Familjen Bridgerton.

AV SKAPAREN TILL FAMILJEN 
BRIDGERTON

JULIA QUINN 
Som i en dröm
Honoria Smythe-Smith ger sig av till Cam-
bridge, fast besluten om att bli gift innan sä-
songen är över. Siktet är inställt på den ende 
ogifte sonen i familjen Bridgerton. Honorias 
brors bäste vän Marcus Holroyd har lovat att 
hålla ett vakande öga på henne – men finner 
sig inom kort vara hopplöst förälskad själv 
… En ljuvlig romantisk pralin från 1800-talets 
England!

Romaner

KATARINA WIDHOLM
Räkna hjärtslag
1937 lämnar 17-åriga Betty 
barndomens Norrland för att bli 
hembiträde i Stockholm. Frun i 
familjen hon anställs hos är sträng, 
men Betty finner tröst hos glad-
lynta hembiträdet Viola i grann-
huset. Tillsammans utforskar de 
storstadens nöjesliv. Betty inleder 
också en omöjlig kärleksrelation 
med lektorn Martin. De förlovar 
sig – men plötsligt försvinner han. 
Vad har hänt? 

KLAS ÖSTERGREN
Två pistoler
Vid Toscanas kust år 1831 lider Adolf 
Fredrik Muncks liv mot sitt slut. En gång 
var han så nära Gustav III att han tillkall-
ades för att hjälpa den tafatte kungen 
i sängkammaren, men sedan dess har 
tillvaron gång på gång kullkastats. 
Landsförvisad, anklagad för bedrägeri 
och svek berättar han nu för en trogen 
tjänare om sitt dramatiska liv i maktens 
absoluta centrum.

Kärlek med 
förhinder 

i 40-talets 
Stockholm

Washington Post om 
Julia Quinns böcker 

Händelserikt
historiskt
livsöde
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"I'm only interested 
in writing about 
relationships."

Visste du att …
... Sally Rooney är författaren bakom 
den hyllade teveserien Normala 
människor som sänts på SVT?

SALLY ROONEY
Sally Rooney föddes 1991 på 
Irland och studerade engelska vid 
Trinity College i Dublin. Hon fick 
ett omedelbart genombrott med 
den kritikerrosade debutromanen 
Samtal med vänner 2017. Hennes 
andra roman Normala människor 
tilldelades Costa Novel Award 
2019 och nominerades till 
Bookerpriset. Hon bor i Dublin.

AV FÖRFATTAREN TILL 
NORMALA MÄNNISKOR

SALLY ROONEY
Vackra värld, var är du
Insiktsfullt om vänskap, kärlek och sex! För-
fattaren Alice möter lagerarbetaren Felix 
och bjuder med honom på en resa till Rom. 
Hemma i Dublin försöker Alices bästa vän 
Eileen komma över ett avslutat förhållande, 
och börjar flörta med Simon som hon känt 
sedan barndomen. Alla fyra är ännu unga, 
men vuxenlivet smyger sig på. Väntar lycka 
eller katastrof runt hörnet?

ELINA BACKMAN
När kungen dör
Efter att ha fått sparken vilar 
skandaljournalisten Saana upp 
sig hos sin moster. Men när 
hon får veta att en tonårsflicka 
mördades i trakten för 30 år 
sedan, kan hon inte motstå att 
gräva i fallet. Samtidigt utreder 
kriminalkommissarien Jan två 
underliga mord i Helsingfors. 
När Saana och Jan möts på en 
blinddejt inser de att det tycks 
finnas kopplingar mellan fallen. 

S A COSBY
Asfaltsland
Storslagen, intensiv och 
lovordad! Bug Montage är en 
kärleksfull familjefar och hårt 
arbetande mekaniker som helt 
tagit avstånd från sitt krimi-
nella förflutna. Men när livet 
knakar i fogarna samtidigt 
som en tidigare medbrottsling 
hör av sig om en ny stor kupp, 
vacklar han. Pressad till det 
yttersta av fattigdom, rasism 
och rädsla gör han ett sista 
desperat försök.

ALEX FINLAY
En våldsam natur
Studenten Matt får chockeran-
de nyheter: nästan hela hans 
familj har hittats döda i Mexiko 
där de semestrat. FBI misstän-
ker att det inte var en olycka. 
Händelsen kastar på nytt ut 
Matt i rampljuset – sju år tidi-
gare dömdes hans bror mot 
sitt nekande för ett uppmärk-
sammat mord. Nu tvingas Matt 
både återse sin bror och resa 
till Mexiko i jakt på sanningen 
om familjen.

Spänning

Explosiv thriller 
full av ovänta-
de vändningar

Flerfaldigt 
prisbelönt ameri-

kansk noir

Sally Rooney

RANDI FUGLEHAUG
Ett fall mot döden
Under en uppvisning störtar 
fallskärmshopparen och små-
barnsmamman Veslemøy Liland 
okontrollerat till marken och om-
kommer, mitt framför en stor skara 
chockade åskådare. Det visar 
sig att någon fifflat med hennes 
fallskärm – men vem? Och varför? 
Journalisten Agnes Tveit börjar 
forska i mordet och upptäcker att 
den norska småstaden rymmer 
många mörka hemligheter. 

Vänskap och 
avgrunds- 

djupa svek

16   Låna&Läs | 2021–2022 Låna&Läs | 2021–2022  17



GRETELISE HOLM
Funnen död
Vid första anblicken tycks antro-
pologen Ellinor Green ha levt ett 
välordnat medelklassliv, så när 
hon hittas död är chocken först 
total. Men så fort polisen skrapar 
på ytan, avslöjas familjens hem-
ligheter en efter en. Den otrogne 
maken, dottern som sagt upp 
kontakten, sonen som sprider 
näthat under falskt namn … Intri-
kat och överraskande thriller med 
många vändningar!

LESLEY KARA 
Ryktet
När ensamstående mamman 
Joanna får höra ryktet som 
sprids vid sonens skola, blir hon 
iskall. Det sägs att en person 
som mördat en annan som ung 
nu lever mitt bland dem under 
ny identitet. Men vem är det? 
Joanna blir besatt av att ta reda 
på sanningen. Men jakten går 
kvickt över styr och plötsligt 
hotas hela hennes familj. Hur 
långt måste Joanna gå för att 
skydda dem?

Vem är 
kapabel att 

mörda?

DAVID LAGERCRANTZ
Obscuritas
När en fotbollsdomare mördas, 
kopplar polisen in professor 
Hans Rekke. Han är expert på 
förhörstekniker och fallet tycks 
solklart. Men Rekke sågar hela 
utredningen och försvinner se-
dan. Den unga närpolisen Micha-
ela Vargas vägrar dock släppa 
det gåtfulla fallet. Tillsammans 
med Rekke dras hon in i en kom-
plicerad internationell terrorist-
jakt som fort blir livsfarlig.

SpänningSpänning

Laddad dansk 
krimsuccé

Ny serie av 
briljante 

Lagercrantz

PAULA HAWKINS
Ur förtärande eld
Hur länge kan man bära längtan 
efter hämnd i hjärtat utan att 
agera? Från författaren till 
bästsäljaren Kvinnan på tåget 
kommer en nu en ny gastkra-
mande thriller om rättvisa, sorg 
och tärande hemligheter. När en 
man hittas mördad på en husbåt 
i London, drar tre kvinnor i hans 
närhet till sig polisens intresse. 
Vad hade de egentligen för rela-
tion till den döde?

ANDERS DE LA MOTTE 
& MÅNS NILSSON 
Anders de la Motte är författare, 
tidigare polis och säkerhetschef, 
uppvuxen i Billesholm på den 
skånska landsbygden. Hans 
kriminalromaner har toppat listorna 
och översatts till trettio språk.
Måns Nilsson är komiker, program-
ledare och manusförfattare till 
barnböcker, teaterpjäser och 
filmmanus. Han har medverkat i ett 
stort antal radio- och teveproduk-
tioner genom åren. Mest känd är 
han kanske som halva humorduon 
Anders & Måns som bland annat 
gör podden ”Så funkar det” i P1.

CHARMIG SKÅNSK 
PUSSELDECKARE
ANDERS DE LA MOTTE & MÅNS NILSSON 
Döden går på visning
Klurig mordgåta med excentriska karaktärer! 
När stjärnmäklaren Jessie Andersson hittas 
mördad på en husvisning på Österlen, blir 
det den buttre kommissarie Vinstons uppgift 
att ta reda på vad som hänt. Till sin hjälp har 
han den oerfarna men ambitiösa polisassis-
tenten Esping. Kan det omaka paret samsas 
länge nog för att lösa mordet? 

Visste du att …
... både Anders och Måns är 
uppvuxna på landet i Skåne och 
älskar pusseldeckare?

"Vi ville skapa Sveriges 
eget Midsomer och vad 
passar då bättre än trak-
terna kring Österlen?"
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Spänning

ÅSA LARSSON
Fädernas missgärningar
Vi är många som väntat – nu 
är Rebecka Martinsson änt-
ligen tillbaka i en ny, isande 
kriminalroman! När rättsläkare 
Lars Pohjanen ber Rebecka att 
utreda ett preskriberat mord, 
vill hon helst säga nej. Hon är 
trött och utarbetad. Ändå går 
hon med på att ta sig an fallet. 
Snart förstår hon att spåren 
löper samman både med ett 
annat mord och hennes egen 
familjehistoria.

ALEX MICHAELIDES
Terapeuten
Edward Fosca är en karis-
matisk, uppburen professor i 
grekisk dramatik vid Cam-
bridge och populär bland 
både studenter och kollegor. 
Ändå är terapeuten Mariana 
Andros övertygad om att han 
döljer något. När en medlem 
i det hemliga studentsällska-
pet Jungfrurna dör, djupnar 
hennes misstankar. Kort därpå 
hittas ännu ett lik. Något ond-
skefullt hemsöker det kända 
lärosätet ...

FRIDA SKYBÄCK
De rotlösa
Ända sedan Lydias bror Dani 
lämnade det kriminella gäng 
han ingick i som ung, har han 
skött sig. Men nu misstänker 
polisen honom för att ha 
bortfört en kvinna. Lydia blir 
chockad, men inser snart att 
något inte stämmer. Varför 
skulle Dani riskera allt han 
byggt upp? Jakten på svar 
tar henne genom ett Malmö 
där klyftorna är bråddjupa 
och sanningen riskfylld att 
finna.

Kärlek och 
utsatthet i 
ett segrege-
rat Malmö

Spänning
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Efterlängtad 
återkomst!

CAMILLA LÄCKBERG &
HENRIK FEXEUS
Box
En kvinna hittas död i en box 
genomborrad av svärd. Polisen 
tvekar: är det ett trolleritrick 
som gått fel eller ett brutalt 
mord? Polisinspektör Mina 
Dabiri tar hjälp av den egen-
sinnige mentalisten Wincent 
Valder. Snart inser de att en 
seriemördare härjar. Enda 
chansen att hindra fler mord, 
är att lära sig förstå vansinnet 
bakom dem ...

Ny författarduo 
levererar max-
ad spänning!

LIZA MARKLUND
Liza Marklund revolutionerade den 
svenska deckaren i slutet av 
1990-talet med sina banbrytande 
romaner om journalisten Annika 
Bengtzon. Idag har hon sålt över 23 
miljoner böcker på 40 språk. Hon 
har mottagit ett tjugotal priser och 
utmärkelser, både i Sverige och 
internationellt, och är den enda 
skandinaviska kvinna som legat etta 
på New York Times bestsellerlista. 
Liza är född och uppvuxen i Pålmark 
i Norrbottens skogsland, tolv mil 
söder om polcirkeln.

VÄNSKAP SOM SLUTAR MED 
MORD
LIZA MARKLUND 
Polcirkeln

Nagelbitande spänning i Liza 
Marklunds nya, efterlängtade thriller! 
På 1980-talet bildar fem tonårsflick-
or bokklubben Polcirkeln i norrbott-
niska Stenträsk. Men så försvinner 
en av dem spårlöst. Inte förrän fyrtio 
år senare hittas hon, mördad. Julen 
2020 återförenas flickorna, nu som 
vuxna kvinnor. Något i deras relation 
utlöste mordet då för länge sedan. 
Men vad?

"Norrbotten har blivit 
allt viktigare för mig. 

Att skriva boken var ett 
sätt att komma hem."

Visste du att …
... Liza har jobbat som servitris i 
London och telefonförsäljare i 
Hollywood. Hon var urusel på 
bägge.

20   Låna&Läs | 2021–2022



Spänning

PETER STJERNSTRÖM
Blodmål
Vackra Ljugarn på Gotland 
är en populär semesteridyll. 
Men i år är inget sig likt. En 
tryckande onaturlig värme 
plågar orten och underliga, 
illavarslande naturfenomen 
visar sig. Snart drabbas också 
flera invånare av dödliga kram-
panfall. Vetenskap ställs mot 
intuition när utredningsteamen 
kämpar mot klockan för att 
förstå vad som händer innan 
fler hinner dö.

EMMA STONEX
Fyrvaktarna
På nyårsafton 1972 upptäcker 
båten som lagt till vid den 
otillgängliga fyren på Maiden 
Rock i Cornwall att samtliga 
tre fyrvaktare saknas. Allt ser 
ut som vanligt, men männen 
är spårlöst försvunna. 20 år se-
nare anländer en författare till 
byn för att tala med änkorna 
och försöka förstå vad som 
hände. Långsamt klarnar bild-
en av männens ödesdigra sista 
tid i fyren …

MATS STRANDBERG
Konferensen
En grupp kommunanställda 
åker på konferens för att 
teambuilda och diskutera 
ett kommande, komplicerat 
projekt. Men väl på plats i den 
pittoreska stugbyn, inser de 
att de inte är ensamma. Någon 
iakttar dem. När mörkret faller, 
försvinner konferensdelta-
garna en efter en … Genial 
samtidsskildring och prick-
säkra personporträtt i årets 
smartaste, läskigaste skräckis!

ARTTU TUOMINEN
Blodsbröder
Trots att de två pojkarna 
kommer från diametralt 
motsatta förhållanden, 
är de bästa vänner under 
uppväxten. När en döds-
olycka inträffar, svär de på 
att hålla sanningen dold. 
Nästan 40 år senare hittas 
en man död på en fest. En av 
festdeltagarna flyr till skogs 
och vem mördaren är tycks 
klart – men så börjar bevisen 
försvinna. Har det förflutna 
till sist hunnit ikapp?

För gammal 
vänskaps 
skull

Oförklarliga 
fenomen 
drabbar 
Gotland

Vågar du 
läsa?

Lyssna  
   & läs

bokus.com

/play

Ibland är en pappersbok ett bra alternativ och vid andra tillfällen passar 
en ljudbok. För dig som gillar att läsa mycket är ljudbokstjänsten Bokus 
Play ett bra alternativ. På Bokus Play finns över 50 000 ljudböcker att 
lyssna på. Perfekt som sällskap när du till exempel tränar, lagar mat  
eller promenerar.

På Bokus Play kan du välja 
mellan tre abonnemang. 
Bas ger dig tillgång till en 
valfri bok i månaden för 
79kr/mån. Premium ger 
obegränsad lyssning för 
139kr/månad. Familj ger 
tre användare obegränsad 
lyssning för 229kr/mån.

Att läsa är en upplevelse som låter  
dig upptäcka något nytt. 
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