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399:-

T O M 31 AUGUSTI
2023!

Låna & Läs
55 handplockade
favoriter.
Låna & Läs är din biljett till mängder av resor i böckernas
värld. Fram till 31 augusti 2023 får du låna hem och läsa
55 böcker från våra butiker – för bara 399 kr. Välj bland
fascinerande berättelser, gripande öden, kittlande spänning och romaner du aldrig glömmer. Låna & Läs är ett
smart och hållbart alternativ för dig som älskar böcker!

Alltid 20% rabatt
på lästillbehör!

Med rätt tillbehör blir
dina lässtunder ännu
härligare. Du får alltid
20% rabatt på läsglasögon, läslampor och
vackra bokmärken när
du identifierar dig som
medlem i kassan.
Gäller medlemmar i Akademibokhandelns Vänner som har ett Låna & Läs-abonnemang
2022/2023, t o m 31 augusti 2023. Gäller ordinarie priser och kan ej kombineras med andra
erbjudanden.

En grönare läsupplevelse
En bra historia går aldrig ur tiden. Med Låna &
Läs kan varje bok leva längre och läsas av fler.
Dessutom sparar du plats i din bokhylla. En bra
deal för både dig och vår planet.

399:FÖR ETT HELT ÅR

Låna & Läs är en tjänst för dig
som är medlem i Akademibokhandelns Vänner och du betalar
bara 399 kr för ett helt år.

Inte medlem? Det är enkelt att bli medlem i Akademibokhandelns vänner! Registrera
dig kostnadsfritt i butik eller på akademibokhandeln.se/mina-sidor. Som vår vän får
du fina vänpriser, exklusiva erbjudanden och boktips året om.
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Utvidga ditt läsuniversum

Med Låna & Läs blir det enkelt att upptäcka nya berättelser och författare. I Skuggkungen följer vi kvinnliga
soldater i 1930-talets Etiopien, medan Slutet blir vår
början tar oss med till ett laglöst liv i Kalifornien. Missa inte
heller den oemotståndliga
feelgood-romanen Kan innehålla spår av Tommy Roos.

Du får ett eget bokomslag!

När du går med i Låna & Läs
får du ett smidigt bokomslag i
tyg, som används för att skydda boken du har hemma. På så
sätt får boken ett längre liv.
Låna&Läs | 2022–2023
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Så här enkelt är det!
Välj bland 55 böcker

Upptäck 7 nyheter!

För att ge dig ett så aktuellt
utbud som möjligt lägger
vi till ytterligare en bok per
månad från oktober 2022
till april 2023. Du får information om böckerna i butik,
online eller via e-post. Dessa
sju böcker läggs till de 48
titlarna som presenteras i
denna broschyr.

Fråga oss om boktips

Vi som jobbar på Akademibokhandeln brinner för
läsning. Vi delar gärna med
oss av boktips och inspiration för att du ska hitta rätt
läsupplevelse för just dig –
eller kanske upptäcka något
helt nytt.

Identifiera dig med ID

I Låna & Läs finns inget
plastkort att hålla reda på.
För både din och miljöns
skull. Du identifierar dig som
medlem med ditt ID-kort och
registrerar ditt bokbyte i kassan.

När läsåret löper ut den 31 augusti 2023 får du behålla den sista
boken du har lånat hem. Då är det även utförsäljning av Låna &
Läs-böckerna och du kan fynda böckerna du inte hann läsa eller
favoriter att ge bort i present – till riktigt fina priser.
Låna&Läs | 2022–2023

Spänning

Behåll den sista boken och fynda mer läsning!
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I Låna & Läs-hyllan i våra butiker får du välja och vraka
bland 55 böcker. Du lånar hem
och läser en bok åt gången,
helt i din egen takt. När du är
redo att byta gör du det i kassan i någon av våra butiker.
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LENA ANDERSSON
Koryféerna
En februarikväll skjuts landets
främste statsman till döds
på öppen gata. Men ingen
gärningsman grips och mordet
förblir ett öppet sår i nationens historia. 30 år senare
skriver journalisten Roger Lilja
en artikel om fallet, och hittar
då en underrättelseman och
jurist som menar sig ha sanningen. Allt tycks ha börjat en
kväll då maktelitens innersta
krets möttes ...

Foto: Claes Rosengren

Briljant
om mordet
som skakade
landet

Romaner

LENA EBERVALL &
PER E SAMUELSON
VASS GRANSKNING AV IB-AFFÄREN
LENA EBERVALL & PER E SAMUELSON
IB - som i Inhämtning Birger
När journalister på tidigt 1970-tal avslöjade en
spionorganisation som riksdagen inte kände till,
ledde det till en våldsam konfrontation. Staten
slog tillbaka med fängelsestraff och polisrazzior.
Skandalen var ett faktum. Men vad hände egentligen? Följ med på en halsbrytande djupdykning i
en av Sveriges mest kända rättsskandaler.
I butik ca 21 september.

LOUISE BOIJE AF GENNÄS
Stjärnfall
Fristående fortsättning på
succén Stjärnor utan svindel! Eva
och André lever nära vännerna
Julia och Gabriel. De umgås
ständigt och är gudföräldrar åt
varandras barn. Men allt rämnar
när Julia och André inser att de
är kära i varann. Julia rådfrågar
kusinen Sophie, som 25 år tidigare trotsade alla normer. Ska Julia
följa sitt hjärta?
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LINDA EDGARSSON
Där vassen viker
När fastern ber om hjälp,
beger sig den unga Hilda motvilligt till dit. Hon har inte varit
på gården sedan vintern då
hennes bror och far drunknade. Där finns även fostersonen
Erik, som Anna svurit att aldrig
förlåta. Men när våren kommer, växer nya starka band
fram mellan Erik och Anna. En
fängslande, vacker roman om
hårt arbete, sorg och kärlek i
1800-talets Småland.

DAMON GALGUT
Löftet
I en mästerligt komponerad
roman med ett rikt och flödande språk speglar Galgut det
moderna Sydafrika genom en
familjs vindlande öde. Afrikaanersläkten Swart äger en gård
utanför Pretoria, men när modern dör börjar familjen vittra
isär. Dottern Amor är den enda
som vill hedra det löfte modern
gav deras svarta hushållerska,
och osämjan växer. Hur ska de
kunna enas?

Var IB-affären
i själva verket ett av
de värsta maktövergreppen i modern
svensk historia?

Lena Ebervall och Per E
Samuelson är försvarsadvokaterna som blev ett par och
började skriva tillsammans ”på
gamla dar”. 2008 kom
debutboken, Ers Majestäts
olycklige Kurt, som handlar om
Haijbyaffären. Sedan dess har
de utkommit med ytterligare
fem böcker, bl a den omtyckta
och uppmärksammade
Florence Stephens förlorade
värld. Alla deras romaner
handlar om verkliga fall där
svenska medborgare råkat ut
för ett rättsövergrepp av något
slag. IB – som i Inhämtning
Birger är deras sjunde bok.

Visste du att...

… Lena och Per träffades i en isbar i
Luleå, där Per bestämde sig för att
henne skulle han gifta sig med!

Låna&Läs | 2022–2023 77
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Fartfylld,
kul och
tänkvärd

BONNIE GARMUS
Lektioner i kemi
Kalifornien, tidigt 1960-tal.
Elizabeth Zott vill satsa på
karriären som kemist, men det
yrkesfältet är allt annat än jämställt. Istället råkar Elizabeth
bli ensamstående mamma och
– helt otippat – stjärna i ett
populärt matlagningsprogram
på tv. Där lär hon inte bara ut
matlagningens kemi, utan också hur man som kvinna kan ta
sin rättmätiga plats i världen.
JONAS JONASSON
Profeten och idioten
Följ med på en hejdlös roadtrip genom Europa! Det är
sommaren 2011 och Petra, som
är självlärd astrofysiker, har
räknat ut att jorden kommer
gå under om bara någon
månad. Tillsammans med
mästerkocken Johan och den
75-åriga Instagramstjärnan
Agnes ger hon sig av i husbil
till Rom – men kommer de hinna fram innan det är för sent?
En halsbrytande, underhållande skröna!

NATHAN HARRIS
Vattnets sötma
Bröderna Landry och Prentiss
föds in i slaveriet, men friges
vid inbördeskrigets slut. Hemlösa och utfattiga kämpar de
för att överleva. Av en slump
anställs de av bondeparet
George och Isabelle, som förlorat sin ende son i kriget. De
tar sig an bröderna med stor
omtanke, men när en tragedi
drabbar den närliggande staden, blir omgivningens misstro
livsfarlig.
8
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EMILY HENRY
Bokälskare
Nora Stephens jobbar som
litterär agent i New York och
allt i hennes liv kretsar kring
böcker. När hennes syster tar
med henne på semester till
ljuvliga Sunshine Falls, hoppas
de på skön avkoppling. Väl
där springer de dock ständigt
på Charlie Lastra, en vresig
förläggare som Nora känner
alltför väl från jobbet. Men
ödet har en oväntad twist att
bjuda på …

MOA HERNGREN
Skilsmässan
Bea och Niklas lever ett
bekvämt liv på Östermalm.
När Niklas försvinner efter ett
bagatellartat gräl, utgår Bea
från att han strax ska återvända. Men dagarna går, och när
Bea till sist får veta att han
har en annan och vill skiljas,
är katastrofen ett faktum. Hur
kunde det bli så här? De hade
det väl bra? Lyhörd, skickligt
berättad roman om tabun och
snåriga känslor.

DENIZE KARABUDA
Ambassadören på Portland
Place
Efter många års hårt arbete
har William Fogelström äntligen nått karriärens höjdpunkt
och blir ambassadör i London.
Just då överraskar hans fru
Louise med att avslöja att hon
vill satsa på sin egen karriär i
Stockholm. William saknar frun
och dottern – men så möter
han den färgstarka författaren
Constance, och förblindas av
kärlek.

DANIELA KRIEN
Kärlek i fem akter
När man fullgjort sin roll
som mor, fru, vän, älskarinna
och dotter – vad finns det
då kvar? I Kriens nya roman
följer vi fem kvinnor mitt i
livet. Som tonåringar såg
de Berlinmuren falla, och
världen öppnade sig med
nya möjligheter. Men med
friheten kom andra former
av tvång. En träffsäker,
imponerande samtidsberättelse om kärlek, vänskap och
kvinnors livsvillkor.

CECILIA KLANG
Kan innehålla spår av
Tommy Roos
I den lilla bruksorten rullar
livet på för Tommy. Han har
villa, vovve och är gift med
tonårskärleken. Men när hon
plötsligt vill skiljas, samtidigt
som han riskerar att bli av med
jobbet, rasar allt. Tillvaron tar
dock ny, oväntad vändning när
han träffar operasångerskan
Gunnel, och återfinner både
sin röst och sina drömmar.

Liv och
frihet i det
nya Europa

Låna&Läs | 2022–2023
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TINA HARNESK
Tina Harnesk från Jokkmokk, född
1984, har läst fler böcker än vad
som är sunt och är skolbibliotekarie, hobbyhönsuppfödare och
månskensförfattare. Hon bor i
Arvidsjaurs snörikaste by med
maken och deras två barn, några
katter och ett gäng hönor. Tina
härstammar från skrävlare, jojkare
och berättare och har konsumerat
släktens sagor och legender i
sådana mängder att hon en dag
sprack. Ut kom Folk som sår i snö,
hennes debut med fötterna i den
samiska berättartraditionen – och
tygellös fantasi.

Visste du att …

… Tina älskar odling men ser hobbyn
som en form av självspäkning. Hon
bor i odlingszon 8.
Låna&Läs| |2022–2023
2022–2023
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TONSÄKER DEBUT
TINA HARNESK
Folk som sår i snö
När 85-åriga Máriddja får cancer, berättar hon
inget om sanningen för sina närmaste. Den
enda hon talar med är den där Siri, en växeltelefonist i den nya telefonen. Sonen Kaj söker
efter en plats att kalla sin egen – men är det i
Norrbotten? Med rötterna i den samiska litteraturen skriver Harnesk en levande, myllrande
berättelse om livets sanning och tystnad.
I butik ca 21 september.

”Jag är en ordälskling
och samlar på ord
som andra samlar på
steg och älskar att
hitta på egna!”
Tina Harnesk

CLAIRE LOMBARDO
En lyckligare tid
Ända sedan Marilyn och David
blev ett par på 1970-talet har
de varit oskiljaktiga. Deras
starka kärlek har varit solen
som allt kretsat kring. Deras
fyra, nu vuxna, döttrar fruktar
att de aldrig kommer hitta kärleken på samma sätt – tvärtom
kämpar de med allehanda
problem. Och när sonen som
en gång adopterades bort
plötsligt dyker upp, ställs allt i
familjen på ända.
I butik ca 21 september.

DENNIZ KAAN LÖFGREN
Pojkar vill bli män
Rico blir vittne till ett brutalt
gängmord och tvingas välja
mellan sin moral och familjens
säkerhet. Angelo tvivlar på
sina bröder när han inser hur
lite ett liv är värt bland de
som lever utanför samhället.
Dubbelmordet väver samman
livsöden i mörk verklighet
där våldet ständigt föder mer
våld. Skrämmande aktuellt av
Löfgren som är född och uppvuxen i Norra Botkyrka.

MAAZA MENGISTE
Skuggkungen
Etiopien 1935. Föräldralösa Hirut
är barnflicka hos en officer i kejsar Selassies armé, som mobiliserar inför Mussolinis invasion. Men
hären förlorar slag efter slag och
kejsaren går i exil. Då kliver Hirut
in i kriget. Med list och stort mod
ger hon nytt hopp till kampen
mot fascismen. Välresearchad,
fascinerande roman om de
kvinnliga soldater som historien
suddat ut.

VICTORIA MAS
De galna kvinnornas bal
Våren 1885 arbetar Geneviève
som sköterska på Salpêtirèresjukhuset i Paris, där kvinnor
som anses galna vårdas. Hon
har trott på dr Charcots ofta
okonventionella metoder, men
allt ändras när hon lär känna
den unga Eugénie som inte
alls är sjuk, utan har låsts in
på hospitalet av sin familj. Nu
behöver hon Genevièves hjälp
… Bästsäljare baserad på en
sann historia!

Oförglömlig
episk roman

Låna&Läs | 2022–2023
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PETRA RAUTIAINEN
Ett land av snö och aska
1944 anlitas en ung soldat som
tolk i ett av de hemliga lägren i
finska Lappland där nazisterna
samlat allehanda personer de vill
bli av med. Livet i lägret är fruktansvärt hårt men soldaten lägger
märke till en man som behandlas
annorlunda. Efter kriget anländer
journalisten Inkeri för ett reportage. Men hon har även ett annat
motiv – hon söker sin försvunne
make ...
MADELINE MILLER
Sången om Akilles
Som få andra förmår Miller
göra de antika historierna levande på nytt. Efter
omåttligt populära äventyrsromanen Kirke, kommer nu en
ny berättelse med rötterna i
Greklands gamla myter. Akilles
och Patroklos växer upp sida
vid sida och blir först nära
vänner, sedan ännu mer. Men
relationen sätts på svåra prov
när Akilles skickas till Troja för
att uppfylla sitt öde.

Kärleksfullt
porträtt
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SOSUKE NATSUKAWA
Katten som räddade böcker
Fantasieggande japansk saga!
Rintaro är på väg att stänga
affären för begagnade böcker
som han ärvt av en släkting,
när den talande katten Tiger
dyker upp med en ovanlig
önskan. Katten vill att de ska
rädda världens alla olästa och
oälskade böcker. Tillsammans
ger de sig av på ett svindlande äventyr som bara de allra
modigaste klarar.
I butik ca 14 september.

BJÖRN RANELID
Min skolfröken skall vara ett
frimärke
Då lärarinnan Anna Jensen
dör, samlas några av hennes
tidigare elever vid hennes grav
i Malmö. En av dem är Björn
Ranelid, som minns hur Anna
lärde honom att hålla pennan
rätt och skriva fint. Hågkomsterna av hur hon tålmodigt
vägledde sina elever blir avstampet för en vacker skildring
av skolan, Malmö och Sverige
under nära hundra år.
I butik ca 21 september.

Vad döljs i
nazisternas
hemliga
fångläger?

BENGT OHLSSON
Föda åt min hämnd
Det är september 1940 och
slaget om Storbritannien
rasar. Sebastian är stridspilot i
Luftwaffe och stationerad vid
franska kusten. Hemma väntar
fästmön Anna och deras
bröllop. Tanken på henne är
tillsammans med de droger
soldaterna får det enda som
håller honom uppe. Men under
en bombräd får han motorfel
och vänder om – ett beslut
som får ödesdigra konsekvenser. I butik ca 23 september.

ALEX SCHULMAN
Malma station
Knivskarp skildring av hemligheter som ärvs mellan generationerna. Fem främlingar befinner
sig ombord på samma tåg: en
singelpappa och hans dotter, ett
krisande gift par och en kvinna
som letar efter svaret på en gåta
som hennes mamma lämnade
efter sig. Alla är de på väg mot
Malma station – men ingen av
dem anar att det som händer där
kommer att förändra deras liv.
I butik ca 7 september.

LEÏLA SLIMANI
De andras land
Elegant och sinnligt om en av
den moderna historiens kokpunkter. Marockanska Aline och
franska Mathilde är ett omaka
par, som fördes samman av kriget. När freden kommer återförenas de 1947 för att tillsammans
med sina barn leva ett enkelt liv
som bönder, men stöter genast
på problem. Samtidigt stiger de
politiska spänningarna när landet går mot självständighet.

KIRSTEN THORUP
Intill vanvett, intill döden
Hösten 1942 kommer den unga
danska änkan Harriet till München. Maken var frivillig stridspilot för Nazityskland och hon
vill hedra hans minne genom att
bidra till kampen. Men i takt med
att den tyska stridsmaskinen
får allt svårare problem, börjar
kulisserna rämna och vansinnet
synas. Harriet tvingas ompröva
allt hon någonsin trott på.

Låna&Läs | 2022–2023
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EVA TIND
Kvinnan som samlade
världen: historien om
Marie Hammer
Med start på 1930-talet
reser zoologen Marie
Hammer jorden runt
under fyra decennier,
oftast för egna pengar.
Det övergripande
målet är att bevisa att
världens kontinenter
en gång satt ihop. Men
hur lyckas man som
kvinna vid den tiden
både ha familj och
bedriva forskning? I en
levande roman skildras
Hammers enastående
driv och passion.

ANNELI JORDAHL
Anneli Jordahl har skrivit flera
uppmärksammade fackböcker
och kritikerhyllade romaner. Hon
blev känd för en större publik
med boken Klass – är du fin nog?
men har sedan dess mest ägnat
sig åt prosa, bland annat i
romanerna Jag skulle vara din
hund (om jag bara finge vara i din
närhet), som handlar om Ellen
Key, och Som hundarna i
Lafayette Park som belönades
med Tidningen Vi:s litteraturpris
med motiveringen ”en oförutsägbar skildring av existentiell
värdighet i det krackelerande
folkhemmet.”

Visste du att …
… som ung drömde Anneli om att bli
bibliotekarie. ”Jag frågade mamma
om det fanns något jobb där man
kunde ligga på sängen och läsa
böcker.”
14 Låna&Läs
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ADA WESTER
Drömmar till salu
Anni får ärva sin
farmors hus och börjar
renovera, med målet
att sälja det med vinst
för att äntligen kunna
köpa lägenhet. Under
tiden instagrammar
hon sitt underbara liv –
fast är det verkligen så
härligt? Och hur gick
det egentligen till när
farmodern ensam och
gravid flyttade ut till
samma hus, 65 år tidigare? Hjärtevärmande
om att hitta sin rätta
plats i livet!

MYT ELLER SANNING?
ANNELI JORDAHL
Björnjägarens döttrar: En berättelse om sju
systrar
Inspirerad av Kivis romanklassiker Sju bröder!
Det gick alltid galna rykten om systrarna
Leskinen. Än levde de på egen hand mitt ute
i vildmarken, än söp de sig stupfulla på hembränt och dansade avklädda på marknaden
där de sålde björnskinn. Men stämde ryktet?
En kvinna bestämmer sig för att söka sanningen om systrarnas vilda historia.
I butik ca 8 september.

”Jag vill in i ett nytt
huvud för att skärpa
mig, bli ett trevande
barn i spritsig upptäckarglädje.”
Anneli Jordahl
om att skriva.

KJELL WESTÖ & MÅRTEN
WESTÖ
Åren: Två bröder berättar
Hur var det att växa upp i Finland
under rekordåren? Och vad
fick de båda bröderna att bli
författare? I en vindlande samling
hågkomster berättar Kjell och
Mårten Westö om barndom och
tonår, vuxenblivande och åldrande i en familj där det förflutna
ständigt gör sig påmint. Minnena
överlappar, men ger ofta olika
och spännande perspektiv.
I butik ca 7 september

NINA ÅKESTAM WIKNER
Tribunalen
Nina Wikner är doktor i ekonomi, skribent och feministisk
debattör. Nu debuterar hon som
romanförfattare med Tribunalen,
en smart, skarp och skruvad
berättelse om den feministiska
debatten på nätet. Josephine K
häktas utan att få veta vad hon
anklagas för. Hennes öde ligger i
händerna på influencerdomaren
och tusentals arga följare. Är det
på skämt eller allvar?

JESPER WUNG-SUNG
Kvinna sedd bakifrån
När Ida Ilsteds bror kommer
hem sommaren 1890 har han
med sig sin unga målarkollega
Vilhelm Hammershøi. Vid sommarens slut är Ida och Vilhelm
förlovade, trots att bådas mödrar motsätter sig det. Trevande
stiger Ida in i en ny värld med
konstnärer, muséer och utlandsresor. Fastän få först värdesätter
Vilhelms konst, står hon troget
vid hans sida, ofta som modell.
I butik ca 8 september.
Låna&Läs | 2022–2023
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ULRIKA NORBERG
Ulrika Norberg, född 1965, är
uppvuxen i Småland och har
arbetat i mediavärlden under hela
sin karriär. Hon var chefredaktör
för ELLE, ELLE mat & vin och
ELLE Deco men fick framför allt
en stor läsekrets under åren på
magasinet Femina. Efter en tid
som generalsekreterare för
välgörenhetsorganisationen Star
for Life är hon i dag frilansskribent. Hon bor i Helsingborg med
sin familj, älskar resor och
inredning och är en passionerad
samlare av Upsala-Ekeby-keramik.

Visste du att …
…Tvekan är för veklingar är Ulrikas
debutroman och första delen i en
serie?
16
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EN HANDLINGSKRAFTIG TRIO
ULRIKA NORBERG
Tvekan är för veklingar
Förr var exotiska resor, grandiosa middagar och lyxiga kläder vardag för Lilian
Oxenborn. Nu lever hon ett händelsefattigt
pensionärsliv hemmavid. Men så möter hon
chefredaktören Vera, som behöver all hjälp
hon kan få. Tillsammans med den uppsagda sekreteraren Sally börjar de kämpa för
tidningens överlevnad. En härlig roman om
vänskap över generationsgränserna!
I butik ca 26 september.

"Romanen visar
styrkan i kvinnlig
vänskap – olika personligheter och generationsklyftor till
trots!"
Ulrika Norberg

SEBASTIAN AVINDELL
Dubbelexponering
Liv Larsson och Caspar Ekberg
vid Linköpingspolisen ställs
inför sitt svåraste fall någonsin,
när en okänd gärningsman
skjuter tre personer från ett
hotellfönster och sedan tänder
eld på byggnaden. Spåren pekar mot terrorism och offrens
arbete inom socialtjänsten.
Snart står poliserna öga mot
öga med en mördare som
tappat kontrollen och inte drar
sig för något.

KATARINA BIVALD
Morden i Great Diddling
Högtidsstund för dig som
älskar brittiska mordmysterier! Den svenska författaren
Berit Gardner hyr ett hus i en
avlägsen, nedgången kustby i
Cornwall. Där hoppas hon hitta
skrivro, men när ett mord sker
på en tebjudning går hennes
planer om intet. Byborna vill
utnyttja mordet för att locka
turister, och Berit dras kvickt
in i både polisutredning och
byintriger.

VICTORIA DOWD
Den smarta kvinnans handbok i
mord
Pandora Smarts bokklubb har
laddat för en härlig helg på landet,
men hamnar mitt i ett mysterium
när först ett lik och sedan ännu
ett hittas på hotellet där de bor.
Medan en snöstorm stänger in
gästerna, måste de göra allt de
kan för att hindra mördaren från
att slå till igen. Rolig, finurlig gåta
för alla Agatha Christie-fans!
I butik ca 8 september.

LAURA DAVE
Det sista han sa
16-åriga Baileys mamma dog
när hon var liten och Bailey
undviker helst sin styvmor
Hannah. Men när hennes
pappa Owen försvinner är det
enda han lämnar efter sig en
lapp som säger att Hannah
måste skydda Bailey. Medan
både FBI och polisen jagar
Owen, tvingas Hannah samarbeta med Bailey för att hitta
sanningen om den man hon
trodde sig känna. Vem är han
egentligen?

Mysdeckare!

Låna&Läs | 2022–2023
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KATARINA EKSTEDT &
ANNA WINBERG SÄÄF
NORD
Alex liv är kört i botten när han
oväntat får ett oemotståndligt
erbjudande: ett eftertraktat
köksjobb på stjärnkrogen NORD
i Jämtlandsfjällen. Men arbetet
visar sig vara stenhårt och Alex
börjar misstänka att allt inte står
rätt till. Krogägaren Alice ruvar
på många hemligheter och Alex
hamnar snabbt i en härva av
lögner, sex och hot.

ANDERS DE LA MOTTE

Anders de la Motte är författare
och före detta polis. Han debuterade 2010 med den banbrytande
spänningsromanen [geim] som
vann Svenska Deckarakademins
pris för årets bästa debut. Sedan
dess har de la Motte skrivit
ytterligare elva spänningsromaner,
bland annat den hyllade Årstidskvartetten som vunnit en rad
priser. De senaste åren har han
påbörjat två nya serier: Morden på
Österlen, som han skriver tillsammans med komikern Måns Nilsson,
samt den helt nya Askerserien som
inleds med Bortbytaren. Anders de
la Motte bor i Lomma med sin
familj.

Visste du att …

… Anders har komponerat och spelat
musiken som hörs i början av Morden
på Österlen-ljudböckerna.

18
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Farofyllt i
Jämtlands
fjällvärld

OVANLIGA BROTTSFALL
ANDERS DE LA MOTTE
Bortbytaren
Ny serie av thrillermästaren Anders de La
Motte! Den egensinniga kriminalinspektören
Leonore Asker är redo att bli chef för
Malmös grova brottsrotel, när hon istället
flyttas till en avdelning som utreder udda
fall. Motvilligt dras hon in i de underliga
brotten och tillsammans med lektorn Martin
Hill inser hon att de står inför en både
ovanlig och farlig sorts ondska.
I butik ca 30 september.

”I en bra deckare
ska läsaren bli lurad,
men får aldrig känna
sig lurad. Det är en
mycket viktig
skillnad.”
Anders de la Motte

MARKUS GRÖNHOLM
Lelo
Klockan tickar ner mot döden i
dubbel bemärkelse för polisen
Erik Eriksson. Ett dygn efter att
12-åriga Lena sa hej då till kompisarna i stallet har hon ännu inte
kommit hem, och ryktet säger
att en känd pedofil har synts i
trakten. Samtidigt får Erik ett
förödande besked: han diagnosticeras med cancer och har kort
tid kvar att leva. Ska han hinna
rädda flickan?

ULF KVENSLER
Sarek
De tre vännerna ska ut på sin
årliga fjällvandring, när Milena
föreslår att de ska ta med hennes nya kille Jacob. Han verkar
trevlig, men Anna får känslan
av att hon känner igen honom.
Väl ute i fjällmarkerna visar sig
beslutet att ta med honom bli
ödesdigert, när vandringen
förvandlas till en mardröm.
Pulshöjande och oförutsägbar
thriller i storslagen natur!

VICTORIA LARM
Den nionde kretsen
Virvlande äventyr i 1930-talets
Stockholm och Venedig! Livia
växer upp hos sin farbror Henrik,
i den färgstarka och framstående familjen Seigel. Men Henrik
försvinner oväntat, och när en
stor fest hålls skapar ett bombhot panik, samtidigt som en
värdefull pestmask går upp i rök.
Livias försök att lösa maskens
gåta och hitta Henrik blir en
farofylld resa i det okända.
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ANTON MARKLUND
Under falkens vingar
Ramona Lindh har en unik
gåva som är både en välsignelse och förbannelse – hon ser
och känner mer än alla andra,
vet vad som kommer ske
redan innan det händer. När
polisen nu hämtar henne, vet
hon utan att ett ord sagts att
det rör tonårsflickan som hittats död i en båt. Vem är hon?
För att kunna hjälpa polisen
att lösa gåtan måste Ramona
nå djupare än någonsin förr.

Mörk och
oförutsägbar!
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LIZ MOORE
Flod av döda själar
En gång var de två systrarna
oskiljaktiga, men numera är
de varandras motsatser. Kacey
lever på gatan och missbrukar
droger, medan Mickey är polis
och ständigt oroar sig för
systern. Så försvinner plötsligt
Kacey spårlöst, samtidigt
som en rad mord drabbar
Mickeys distrikt. Besatt av att
hitta såväl mördaren som sin
syster, ger sig Mickey ut på en
livsfarlig jakt.

LILJA SIGURDARDOTTIR
Iskall sol
Bladvändare! Systrarna Áróra
och Ísafold har inte längre
någon kontakt, men när
Ísafold plötsligt försvinner
spårlöst, övertalar deras
mamma Áróra att återvända
hem till Island för att söka
efter henne. Med hjälp av
polisen Daniel börjar hon
bevaka Ísafolds våldsamme,
droghandlande pojkvän. Men
Áróra är inte den enda som
håller ett vakande öga under
midnattssolen …

A M OLLIKAINEN
Lasten
När en död kropp hittas i en
container utanför en flott
sommarvilla, riktas fokus genast mot villans ägare som är
Finlands mest ökände affärsman. Poliskommissarie Paula
Pihlaja följer spåren som leder
mot hans familj och upptäcker
årtionden av suspekta affärer
i Afrika. Samtidigt gungar
Paulas eget liv, när oron för
hennes mordåtalade son växer
sig allt starkare.

Foto: Gabriel Liljevall
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VEM ÄR JAG?
ANNA FREDRIKSSON
Minnesförlusten

När Klara vaknar upp på sjukhuset,
är hennes ID-handling det enda som
kan berätta något om henne. Själv
har hon inget minne alls av vad som
hänt eller vem hon är. Tillsammans
med psykologen Tim börjar hon
gräva i sitt förflutna för att förstå
varför hon hittades skadad ute till
havs – och ju mer de får reda på,
desto mer inser de att någon är ute
efter henne. Men vem?

”Det viktigaste
jag har lärt mig i
filmbranschen är
att aldrig tråka ut
publiken.”
Anna Fredriksson

ANNA FREDRIKSSON

Anna Fredriksson, född 1966, har
skrivit manus till en rad omtyckta
tv-serier och filmer. Hennes romaner
har fått ett mycket fint mottagande
av både recensenter och läsare och
har sålt i över 700 000 exemplar.
Hennes senaste bok var Vägen till
äppelriket, den sista delen i trilogin
om Pensionat Pomona som kretsar
kring tre generationer kvinnor på
Österlen i Skåne. Med den psykologiska thrillern Minnesförlusten tar
hon ett nytt kliv i sitt författarskap.
Hon har tre söner och bor i
Stockholm.

Visste du att …

… Anna Fredriksson även är
manusförfattare och har skrivit
manus till filmatiseringen av sin
roman Tisdagsklubben med Marie
Richardson och Peter Stormare i
huvudrollerna?
Låna&Läs | 2022–2023
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Upptäck en värld av digitala böcker.
CHRIS WHITAKER

Chris Whitaker började skriva på sin
Gold Dagger-vinnande spänningsroman Slutet blir vår början för
tjugo år sedan. Efter att ha utsatts
för ett brutalt knivöverfall blev
skrivandet ett sätt att försöka
hantera traumat. Han läste i en
självhjälpsbok att man skulle
försöka skriva om det traumatiska
som hänt, men byta ut alla
inblandade och miljön. Så växte
Duchess fram, en trettonårig tjej
som bor i Kalifornien tillsammans
med sin mamma och lillebror. Hon
är laglös, tyst och orädd.

Visste du att …

... Disney och 20th Century, som
även gjort Fargo, håller på att
utveckla boken till en tv-serie, med
regissören till Hamilton?
22
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VEM ÄR JAG?
CHRIS WHITAKER
Slutet blir vår början
Den hyllade succéromanen – en ovanligt
gripande berättelse som dröjer kvar långt
efter sista sidan är läst! För 30 år sedan
fängslades Vincent King för mordet på en
ung flicka. Nu återvänder han till sin
hemstad i Kalifornien efter avtjänat straff.
Men hans återkomst väcker ont blod och
startar en dramatisk kedja av händelser som
kommer förändra allas liv på nytt.

"Jag skickade in
manuset till min förlagsredaktör, men ville
egentligen inte att det
skulle publiceras. Det
kändes för personligt.”
Chris Whitaker

På Bokus Play hittar du ljudböcker och e-böcker för alla tillfällen
och smaker. Upptäck spänning, deckare, feelgood, romaner eller
kanske en biografi. Välkommen till bokus.com/play för att läsa mer.
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TRÄFFA FÖRFATTARNA PÅ YOUTUBE

Du har väl inte missat Akademibokhandelns serie Böcker och Babbel på
Youtube. Här finns massor av avsnitt med lediga samtal med aktuella
författare om böcker, livet och annat!
youtube.com/AkademibokhandelnHQ

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, Tuna Park • Falun, Holmgatan 11 • Farsta,
Farsta Centrum • Gävle, Gallerian Nian, • Göteborg, Backaplan, Landsvägsgatan 2, Kungsgatan 44, 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, Storgatan 32, Tornby Ikanohuset • 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, S:t Eriksgatan 34, Liljeholmstorget 5, Mäster
Samuelsgatan 28, Norrtullsgatan 8, Ringen Götgatan/Ringvägen, Gallerian Sergelgången 6 • Strängnäs, Galleria Präntaren
• Sundsvall, Birsta City, Vängåvan Storgatan 22 • Södertälje, Varuhuset Kringlan • Trollhättan, Ladugårdsvägen 14 • Täby, Täby
Centrum • Ulricehamn, Storgatan 25 • Umeå, Avion Shopping, Östra Rådhusgatan 6 • Uppsala, Gränby Centrum, Stora Torget
3 • Vänersborg, Kungsgatan 5 • Västerås, Erikslund Krankroksgatan 17, Igor Vasagatan 25 • Västra Frölunda, Frölunda torg
• Växjö, Sandgärdsgatan 15, Grand Samarkand Hejaregatan 32 • Åkersberga, Åkersberga Centrum • Ängelholm, Storgatan 56A
• Ödåkra, Väla Centrum • Örebro, Krämaren, Marieberg Galleria • 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
i butiken vid ett specifikt tillfälle. Kontakta din butik om du har frågor. Se akademibokhandeln.se/butiker.

