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Äntligen är den här: förlagets första digitala katalog. Jag erkänner  
gärna att jag är stolt över att få presentera vår fina höstutgivning så här.  
Med förlagets växande utgivning i alla format och där vi också successivt  
utökar vår utgivning av barn- och ungdomslitteratur finns det mycket  
att välja på för läsare i alla åldrar. 

Hoi arbetar alltid nära författarna och ingenting gör oss gladare än när vi 
ser stora författarskap utvecklas. Cannie Möller, som kom till förlaget förra året, 
med den angelägna och uppmärksammade boken ”Väntarna” är nu tillbaka 
med första delen i en ny spännande serie. ”Lifterskan” kommer både  
skrämma och engagera många.  

Vi ger även ut flera av Cannie Möllers uppskattade titlar i  
nya utgåvor detta år, både i audio- och e-boksformat. 

I katalogen hittar du flera spännande deckare såsom ”Dödsäsong” av Johan Elfner  
och Mats Dahlquist och ”Judaskyssen” av Kristina Tilvemo och Michael Wainwright. Att  
Dennis Karlsson äntligen återkommer med en ny västkustdeckare efter succédebuten  
”Mareld” gläder mig lite extra. ”Mordet på Sara Weiss” kommer förgylla höstkvällarna  
för många. 

Att få ungdomar intresserade av historia på det mest spännande sätt är  
vad författarduon Leif Jacobsen och Mats Lerneby har bestämt sig för att lyckas  
med. Andra delen om ”Tidsväktarna” kommer till hösten. Vi räknar med många  
fler delar i denna redan populära serie, perfekt som den är för alla bokslukare.  
För de lite yngre är det dags att fira ”Ett zurrigt höstlov” med Tutte Brödsmula  
och Kalle Humla. Annika Billberg har skapat en alldeles egen värld med karak- 
tärer som vi kommer tycka om länge. Detta är andra delen i serien och den  
tredje kommer till våren. 

Hos Hoi samlas etablerade författarskap i en skön förening med  
engagerade debutanter. Ofta ser vi att en stark bok följs av en eller flera  
ytterligare. Ulla Nissen gjorde ett stort avtryck med ”De kommer ändå inte  
tro mig” förra året och är nu tillbaka med ”Det måste gå”. 

Som du snart kommer upptäcka innehåller katalogen dessutom ännu  
mycket mer. De författare som trivs med vår förlagsmodell och alla möjlig- 
heter den skapar blir bara allt fler och det är precis som det ska vara. Omgivna  
av författare trivs vi allra bäst. Det lovar mer för framtiden.

Lars Rambe, vd Hoi Förlag

VÄLKOMMEN!
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Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Danskt band,  
e-bok, audio

ISBN 978-91-7697-070-6

Illumination är andra delen i den spännande och fängslande Labyrint-serien. 
Julias hallucina tioner kommer fortfarande till henne, men inte med vinster och 
framgångar som tidigare, utan med andra tecken som hon inte förstår. En 
okänd man förföljer henne och hon flyr för sitt liv utan att kunna lita på någon.
 Jake lider efter traumat som han och Julia var med om, och kämpar med 
sömnproblem och mardrömmar. Även om medicinering hjälper mot en del av 
problemen, skapar de samtidigt nya svårigheter – minnesluckor som han  
desperat försöker hantera. Jake fortsätter trots det sin jakt på att få svar om 
vad som hände hans far, och hamnar i situationer som tvingar honom att gå 
under jorden. Men det går inte att sopa undan alla spår i en digital värld,  
det finns alltid någon som ser dig.
 Job tar uppdraget som Julias mentor på allvar och kliver över alla gränser 
för att hjälpa henne, och de drivs snabbt in i en våldsam händelsespiral.

KARIN PASCHE

ILLUMINATIONLABYRINT

Karin Pasche, född i Uppsala 
1977, bor i Stockholm där hon 

arbetar som agronom. Illumination 
är andra delen i en trilogi som är en 
blandning av spänningsroman och 

magisk realism. Hade det inte varit för 
den röda dagboken som Karin hittade i 

tunnelbanan hade bokserien aldrig kom
mit till. Det var en skatt för en naturvetare 
– fylld av medicinska termer och journaler 

från sjukhusbesök, och det inspirerade 
henne till att skriva första boken i serien, 
Labyrint – Vägen in. Karin fascineras av 

vad verkligheten består av och hur lite 
det medvetna jaget egentligen kan 

uppfatta av den, och böckerna rör 
sig i gränslandet mellan verklig

het och illusion.
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DENNIS KARLSSON

MORDET PÅ SARA WEISS
Mordet på Sara Weiss är uppföljaren till Mareld och tar vid flera år senare 
när kriminalkommissarie Vera Lind kallas till en gammal övergiven hamn i 
Göteborg där två sargade kvinnokroppar har hittats i vattnet.
 Det här är början på en skrämmande och mycket komplicerad polis-
utredning med flera mordoffer, och Vera Lind hamnar i ett läge som får henne 
att tvivla på allt hon trodde sig veta, och till slut går det inte att lita på någon.
 Mordet på Sara Weiss blottlägger galenskapen, hur den uppstår,  
växer och fördjupas för att slutligen fullkomligt ta över en person. Det är  
en riktigt spännande, gripande och mångbottnad kriminalroman som inte 
lämnar någon oberörd.

Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Inbunden,  
e-bok, ljudbok
ISBN 978-91-7697-075-1

Dennis Karlsson föddes i Udde
valla men bor nu utanför Ljungs kile. 
Han är utbildad lärare, beteende vetare 
och psyko terapeut, och har länge arbe
tat på skolor och behandlingshem. Dennis 
har ett stort intresse för böcker, musik och 
teater. Innan han blev författare skrev han 
sångtexter och musik till filmer och 
musikteater upp sätt ningar.
 Mordet på Sara Weiss är Dennis  
Karlssons andra bok i Mareldstrilogin där  
ett genom gående tema i serien är barns 
utsatthet, och belyser framförallt hur  
barnet i vuxen ålder försöker hantera sitt 
liv och sina relationer. Mycket av inspi
rationen till boken har han hämtat 
från sitt yrkesverksamma liv.
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Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Danskt band,  
e-bok, audio

ISBN 978-91-7697-073-7

Lovisa Wistrand föddes i Vallentuna  
1991 men bor idag i Uppsala med sin man.  

Hon tecknar och fotograferar gärna, och tycker om att 
göra långa resor till bland annat Afrika som är favorit

kontinenten. Det är på resorna som hon får inspiration till 
böckerna. Hon är utbildad grafisk designer men arbetar nu 

som författare på heltid. Det här är hennes femte bok, och den 
första delen av två.  

OBS: Flirt är en gripande, nyskapande feelgood där läsarna 
känner igen sig i kraften i sociala medier – på gott och ont.

Isabel ska snart gifta sig med Elias, barndoms vännen som blev den stora  
kärleken, mannen som känner henne bäst av alla. Det är honom hon ska bli 
gammal tillsammans med. Hon har planerat allt: om några år ska de skaffa hus, 
hund och barn, men först ska hon gå en skrivkurs för att bli författare.
 Livet är under kontroll, hon har räknat ut allt. Hon räknade bara inte med 
att träffa en annan man på skrivkursen, Per som är mycket äldre, mycket vänlig 
och som vänder upp och ner på allt hon planerat. Hon räknade inte heller med 
kraven som ställdes för att få boken utgiven, att hon måste ligga med någon. 
Plötsligt tappar hon kontrollen över allt.
 OBS: Flirt är en gripande, nyskapande feelgood där läsarna känner igen 
sig i kraften i sociala medier – på gott och ont.

LOVISA WISTRAND

OBS: FLIRT
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Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Inbunden,  
e-bok, ljudbok
ISBN 978-91-7697-077-5

THERESE SLETTENGREN

BLOTT EN DAG
Nora växer upp på 1960-talet som enda barn till två äldre föräldrar. Hon är 
mobbad i skolan, och spenderar helst sin lediga tid med pappa Herman som 
hon har en varm och nära relation till och som hon ser som sin bästa vän. En 
dag på väg hem från skolan blir Nora överfallen och svårt misshandlad. 
Familjen tar det mycket hårt och inget blir sig likt efter detta.
 Tiden går, och Herman blir mer och mer frånvarande, han är där men ändå 
inte. En till synes obetydlig händelse får Nora att förstå att han döljer något för 
henne, deras far- och dotterrelation sätts på spel och ingenting blir någonsin 
som förut, då hemligheten han bär på visar sig få ödesdigra konsekvenser.
 Blott en dag är en gripande relationsroman som sträcker sig över flera 
generationer där mörka familjehemligheter skapar livslånga splittringar. Den 
kretsar kring hur en pappas svek mot sin ungdomskärlek får tragiska följder  
för den han älskar högst, dottern Nora.

Therese Slettengren är uppväxt i 
Mälarhöjden och i Saltsjöbaden men 
bor nu på Lidingö tillsammans med sin 
familj. Efter tio år som bolagsjurist tog  
passionen för skrivandet överhand, och hon 
utbildade sig till journalist. Hon arbetar idag 
som frilans journalist och kommunikatör. Det 
var efter en kurs på Skrivarakademin som  
Therese bestämde sig för att ta författar
drömmarna på allvar, detta resulterade i  
debut romanen Blott en dag.
 Boken handlar om vad som kan hända i 
senare släktled när tragiska händelser i tidigare 
generationer trängs undan. Den är skriven  
utifrån tanken att de hemligheter vi bär på 
påverkar oss mer än vi tror och kan få  
konsekvenser för lång tid framöver. 
 Det förflutna dör inte, det bär vi  
alltid med oss.
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Utgivningsdag 21 okt 2018

FORMAT Inbunden,  
e-bok, ljudbok

ISBN 978-91-7697-079-9

Myntgatan, Stockholm år 1906. Kung Oscar II:s riksmarskalk Carl von der  
Burg har kallats till en källarvåning som konungen har hyrt i hemlighet. Han 
får ett uppdrag som kommer att skaka om Sveriges historia, och Carl lämnar 
källarvåningen väldigt omtumlad.
 Nästan hundra år senare utses Caroline Silfversparre till ny arbets-
marknadsminister då hennes företrädare hastigt avlider. Caroline ser fram 
emot att ta sig an detta stora politikområde, men redan vid hennes första 
arbetsdag får hon dock något annat än politik att tänka på. Vid renoveringen 
som pågår i departementets källare uppenbarar sig ett dolt rum där tiden 
verkar ha stått still. Förutom den historiskt intressanta inredningen finner 
Caroline ett gammalt brev, undertecknat Carl von der Burg.

MATS UDDIN

VILJANS MAKT

Mats Uddin är uppväxt i Flen och bor nu 
omväxlande i Linköping och Limhamn med sin 

sambo. Han har en ekonomie kandidatexamen och en 
filosofie magister i pedagogik, och har arbetat som chef i 

olika organisationer under hela sitt yrkesverksamma liv. Idag 
är han managementkonsult i eget bolag. Mats har sedan 

barnsben varit intresserad av historia.

”Jag har alltid varit nyfiken på att lära mig om historiska per
soner. För mig handlar det nog om att man kan lära sig mycket 
av dem som har gått före oss på den här planeten. Att därför få 

ta del av all historia är för en sådan som mig en guldgruva.”
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ULLA NISSEN

DET MÅSTE GÅ
Det måste gå är en ungdomsroman om våndan och kraften i en ung förälsk-
else och om onödiga missförstånd. Samtidigt är det en berättelse om vikten av 
att prata och reda ut innan det går för långt. Det är en roman om vad tystnaden 
om det svåra kan göra med oss, om att lägga skulden där den hör hemma, och 
om den tuffa vägen ut ur förtvivlan till en ljus framtid utan skuld och skam.
 I Ulla M. Nissens första ungdomsroman De kommer ändå inte tro mig 
blev Elsa övertalad av sin bästa kompis att polisanmäla ett sexuellt övergrepp 
som hon blev utsatt för på en fest.
 I den andra boken möter vi Elsa igen som nu kämpar med konsekvenserna 
av övergreppet och ätstörningar. Hon ångrar polisanmälan och skäms, allt 
känns mycket värre. Det är en gripande och hoppfull ungdomsroman som  
belyser problematiken i att tiga efter övergrepp, och om hur oerhört viktigt 
det är att lyfta upp obekväma skam- och skuldbelagda frågor till ytan.

Ulla M. Nissen föddes i Norrköping, 
men bor idag i Täby med sin man. Hon 
har arbetat med information, marknads 
föring och journalistik, och utbildningarna 
har kompletterats med skrivkurser. Ulla 
drömde aldrig om att bli författare men hon 
hade något viktigt att berätta.
 Bakom de båda ungdomsromanerna De  
kommer ändå inte tro mig och Det måste gå  
ligger erfarenheter av att människor i Ullas närhet 
har utsatts för sexuella övergrepp.
 ”Jag vill visa vad tystnaden om det svåra med 
tiden kan göra med oss, och om hur viktigt det är 
att tala om traumatiska upplevelser”, säger 
Ulla. ”Och jag vill framför allt visa att det 
finns en väg ut ur en tillvaro där det mesta 
påverkas av de tunga minnena.”

Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Danskt band,  
e-bok, audio
ISBN 978-91-7697-078-2
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LEIF JACOBSEN & MATS LERNEBY

Mats Lerneby föddes i Göteborg, 
drömde om att bli rockstjärna men blev journalist. 

Intresset för science fiction och historia ledde till 
Tidsväktarna ihop med Leif Jacobsen, en spännande 

historisk scifiserie för barn och ungdomar. Han har tidigare 
skrivit en thriller och en bok om italiensk fotboll.

Leif Jacobsen bor i Mellanskåne med två taxar och  
arbetar som litterär översättare. Ett genuint historieintresse 

ledde till ungdomsserien Tidsväktarna tillsammans  
med Mats Lerneby. 2008 kom han ut med sin första  

lättlästa bok för killar och därefter har det blivit  
ett tiotal ungdomsböcker.

Utgivningsdag 21 nov 2018

FORMAT Kartonnage,  
e-bok, audio

ISBN 978-91-7697-062-1

TIDSVÄKTARNA

DEN SISTE VÄKTAREN
Tidsväktarna – Den siste väktaren är den spännande fortsättningen på  
serien där tvillingarna Max och Marie upptäcker att de kan resa i tiden. Nu 
hamnar de i 1100-talet och vi får en rafflande och fartfylld berättelse som rör sig 
på klassisk korstågsmark. Den tar sin början i Acre och för läsaren till Bagdad, 
Damaskus och Jerusalem, där de får möta korsfarare, lönnmördare och inte minst 
två av mänsklighetens största ledare: Saladin och Rikard Lejonhjärta. 
 I jakten på Salomos försvunna tempel börjar tvillingarna inse att de hamnat 
mitt i kampen för mänsklighetens överlevnad, och att deras egen roll i den är 
avgörande i allra högsta grad …
 Den siste väktaren är andra delen i serien om Tidsväktarna och har ett 
högt tempo, historiskt trovärdiga beskrivningar och spännande möten med  
historiska personer. Storyn är både klassisk och nyskapande på samma gång, 
och står med ena foten i mänsklighetens kulturhistoria och den andra i science 
fiction-traditionen. Del tre av Tidsväktarna kommer våren 2019.
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STEFAN NILSSON

I reportageboken Här är alla vinnare – historien om Grunden Bois låter 
författaren och journalisten Stefan Nilsson dig möta spelare och ledare i den 
unika klubben. Du får följa deras resa från starten på en liten gräsplätt till 
dagens moderna idrottsklubb med egen klubblokal i Göteborgs nyaste arena.
 Du får möta spelare som berättar hur de hamnade i Grunden Bois och vad 
klubben betyder för dem, och anhöriga som beskriver hur livet förändrades 
när deras barn började i Grunden Bois. Du får möta deras egna kändisar som 
gick rakt igenom tv-rutan och in i folkhemmet när SVT gjorde filmer om dem 
under 2000-talets första hälft. Du får möta klubbledarna som brinner för att 
vara just i Grunden Bois. Du bjuds på anekdoter och roliga berättelser hämtade 
direkt från boisarnas eget minnesarkiv med många bilder och fullt av starka, 
roliga och kärleksfulla berättelser.
 Här är alla vinnare – historien om Grunden Bois är en riktig 
feelgoodläsning.

HÄR ÄR ALLA VINNARE
HISTORIEN OM GRUNDEN BOIS

Stefan Nilsson föddes i Fiske
bäck i Göteborg 1958, började 
som journalist på GT 1974 och har 
sedan dess varit tidningen trogen. 
 Vid sidan av jobbet har han haft 
uppdrag som fotbollstränare för barn, 
ungdomar och vuxna i IF Väster respektive 
FC Fiskebäck. 
 Under många år höll han i en idrotts
ledarutbildning i sydafrikanska Soweto, där 
han varit över 20 gånger, och under 15 år 
bedrev han biståndsarbete i Albanien, ett 
land som han har besökt mer än 35 gånger. 
Upplevelserna från Albanien ledde till att 
han skrev de båda spänningsromanerna 
I flyktens skugga och Hämndens spel 
som gavs ut på Hoi Förlag. Nu har 
han skrivit Här är alla vinnare – 
historien om Grunden Bois.

Utgivningsdag 21 sept 2018

FORMAT Flexband,  
e-bok, ljudbok
ISBN 978-91-7697-065-2
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Lisa har äntligen börjat i första klass och när det är dags för höstlov åker hon 
ensam till farmor och farfar. Hon hoppas få träffa sina nya små vänner Tutte 
Brödsmula och Kalle Humla från i somras. Tutte som är så liten att hon är 
mindre än en tändsticka och bor i farfars skrivbordslåda, och Kalle Humla som 
är en stor, rund humla som röker pipa och har hatt.
 Det blir ett kärt återseende och höstlovet visar sig bli ett enda stort  
äventyr från början till slut. Vänskapen sätts på prov när Tutte Brödsmula och 
Kalle Humla gärna hjälper till med allt möjligt som att göra Lisas skrivläxa och 
hjälpa farfar att blåsa löv. 
 Tutte Brödsmula & Kalle Humla – Ett zurrigt höstlov är en spännande 
och fantasifull sagobok för barn i åldern 6–9 år och en fristående fort sättning 
på En sagolik sommar som utkom i april 2018. Annika har många idéer om 
Lisa och hennes vänner, och det kommer fler böcker med nya äventyr.

ANNIKA BILLBERG
TUTTE BRÖDSMULA & KALLE HUMLA

ETT ZURRIGT HÖSTLOV

Utgivningsdag 21 okt 2018

FORMAT Kartonnage,  
e-bok, audio

ISBN 978-91-7697-066-9

Annika Billberg är född 1975 i Öster sund, 
växte upp i Jönköping men bor numera i Eneby

berg, Stockholm. Hon är ekonom och har en 
magister examen i företagsekonomi. Idén till boken 

kommer från hennes farfar, som visser ligen aldrig läste 
böcker men var världsbäst på att berätta historier. Tutte 

Brödsmula & Kalle Humla – Ett zurrigt höstlov är den 
andra boken om Lisa och hennes små vänner.
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Förlaget har en bred audioutgivning så det finns något  
för alla – populärfack, barn och ungdom, spänning, skräck,  
fantasy, sci-fi, erotik och feelgood.

Googolplex
KG Johansson

Demonviskaren
Lovisa Wistrand

Luftsprång
Annika Widholm

Med himlen som tak
Cannie Möller

Lockbete – Elle: Nosh & Chow
Nina Parker

Rolfs sista önskan
Anton Landgren

Sluta stressa på jobbet
Helen Vedlé och Rune Nilsson

Pom Pom Parlour: Cabaret
Emma Nin

LJUDBOKSTIPS!

https://www.storytel.se/books/148464-Googolplex
https://www.storytel.se/books/554680-Demonviskaren
https://www.storytel.se/books/144962-Cabaret
https://www.storytel.se/books/544763-Med-himlen-som-tak
https://www.storytel.se/books/501845-Lockbete-Elle-Nosh-Chow
https://www.storytel.se/books/554686-Rolfs-sista-oenskan
https://www.storytel.se/books/144961-Sluta-stressa-paa-jobbet
https://www.storytel.se/books/545524-Luftspraang
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