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Kan det inte bli höst snart? Missförstå mig rätt, jag tycker väldigt 
mycket om sommaren och det är ju inte som att det saknas bra saker att 
läsa redan nu, men som förlagschef kan jag inte låta bli att se extra 
mycket fram emot vad vi erbjuder när höstens boksäsong drar igång 
efter kräftorna och när luften återigen blir krispigt klar. 
  Vi ser redan att det blir ett sällsynt bra deckarår på förlaget där Jan Bertoft 
är tillbaka med andra delen i den redan hyllade serien om kriminalinspektör 
Vanja Ek vid Stockholmspolisen: Lögnens höga pris. Som om Sjöwall-Wahlöö 
gjort en tidsresa in i vårt århundrade – aktuellt, relevant och fruktansvärt 
spännande. Vi har också värmlandsdeckaren Pengabrevet av 
Karina Johansson som har allt man kan önska sig av en mysig  

kriminalgåta i vintrig miljö. Henrik Fock som kommer med Gulaschbaronen, en  
historisk roman av det mest spännande slag, bidrar även här genom sin uppskattade 
deckartrilogi som vi släpper under året i pocketformat. 
 Betydligt mörkare är Mörk stad som placerar apokalypsen här hemma och där 
Fristaden är kvarteren på Söder i Stockholm bara ett stenkast från förlagets kontor. 
Journalisten J.S. Axell berättar om en skrämmande framtid som kanske inte är så 
främmande och avlägsen som man helst skulle vilja tro. 
 Givetvis har vi mer lättsamma berättelser också, såväl dråplig politisk 
satir som i Bernhard ser dig av Clas G Johansson, och nyskapande feelgood 
med en gnutta allvar som har blivit ett av våra kännetecken. Så missa inte 
Lovisa Wistrands upp följare OBS: Synd eller Susanne Brijkers Mannen som 
hyrde en familj om detta är genren för dig. 
 Mats Erasmie är tillbaka med nästa del i den bästsäljande historiska  
wtrilogin som startade med Dödskaravanen och som nu följs upp med 
Silverfloden. Mats är expert på sitt ämne och en både entusiastisk och 
uppskattad föreläsare, så lyssna på honom när du får chansen. 
 Eftersom Hoi är ett modernt förlag med en unik affärsmodell och 
uttryckliga internationella ambitioner vill jag gärna avslutningsvis lyfta 
fram vår särskilda satsning i både Sverige och Danmark på ostälskande 
Victoria Brownlee. Kärlek i Paris är alltid ett populärt tema och Victorias 
internationella bästsäljare Paris. Kärlek. Ost. har alla förutsättningar att 
göra succé också hos de svenska läsarna. Med lite tur får vi hit denna 
charmiga australiska lagom tills boken finns i handeln. 

Lars Rambe, vd Hoi Förlag

SPÄNNING. RELATIONER.  
DYSTOPIER. OST.
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Martin Lindahl borde vara överlycklig. Hans önskan att bli pappa har gått i 
uppfyllelse. Han och frun Madeleine har fått döttrarna Elsa och Anna. Men 
livet som pappa har visat sig vara mer komplicerat än han kunnat föreställa 
sig. Yngsta dottern Anna har en funktions nedsättning som ger hela familjen 
utmaningar. Tillvaron är intensiv och vardagspusslet är svårt att lägga. 
Madeleines komplicerade förhållande till sin dominanta mamma Birgitta  
gör inte saken lättare. Madeleine vill dessutom något annat än han själv och 
förhållandet knakar i fogarna.
 En dag springer Martin på Lisette, kvinnan som han föll för på en  
kroki kurs. Han inser att han måste tygla sina känslor för att inte äventyra 
familjetillvaron. Men när en tragedi drabbar familjen får svärmodern fritt 
spelrum och hela Martins liv kastas omkull.
 Modermakt är den fristående uppföljaren till boken Livmodermakt  
och andra delen i Moder trilogin. Den ger en stark inblick i en mans perspektiv 
på moderskapet.

Utgivningsdag 21 sept 2019

FORMAT Inbunden
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ERIKA ROCKBORN 
MODERMAKT

Erika Rockborn föddes 1963 i 
Linköping. Hon är bosatt i 

Norrköping och arbetar i 
Söderköping som läkare. Erika har 

alltid brunnit för skrivandet, och 
karaktären Martin Lindahl dök upp en 

dag när hon satt och antecknade i sin 
mobiltelefon. I den tog sedan hela romanen 
Livmodermakt form, och blev första delen i 
Modertrilogin. Erika gillar även att rita och 

måla, som ung drömde hon om att bli 
illustratör och har gett ut en barnbok som 
hon själv illustrerat. Somrarna tillbringar 

hon gärna i en stuga mitt ute på 
Östgötaslätten, eller i ett hus utanför 

Vadstena som varit i släktens ägo i 
åtta generationer.



fo
to

: I
ne

s 
Se

ba
lj

Mats Erasmie är civilekonom som utöver 
skrivandet driver startup-bolag och arbetar som 

utbildare och vd-stöd för ett antal medelstora bolag. Han har 
tidigare gett ut ett tiotal fack- och läroböcker inom försäljning 

och marknadsföring. 
 Dödskaravanen var hans debut som romanförfattare  

och Silverfloden den andra delen i trilogin med underliggande  
teman som immigration, välstånd och integration.

Vid förra sekelskiftet var Argentina ett av världens rikaste länder och den  
perfekta platsen för en begåvad och ambitiös yngling. Det är hit den unge 
Gustaf tar sig för att lämna sin förtryckande uppväxt bakom sig. Tillsammans 
med andra svenska emigranter revolutionerar han Argentinas jordbruk och 
kontrollerar under en period hela mejeribranschen. Gruppen blir känd som 
Smörklicken. Men Gustaf inser snart att pengar och framgång inte är allt i  
livet och nya äventyr lockar.
 Silverfloden är en berättelse om en ung mans frigörelse från det  
förflutna och skapandet av den egna framtiden i ett nytt land. Det är en fiktiv 
roman, men det som händer har hänt eller skulle kunna hända och händer 
även idag. Boken är den fristående andra delen i Dödskaravantrilogin.

MATS ERASMIE

SILVERFLODEN

Utgivningsdag 21 sept 2019
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Bröllopet närmar sig för Isabel och förberedelserna rullar på. Det ska tas  
beslut om servetter och valsen ska finputsas på danskurs. Men i tankarna är 
Isabel hos Per som hon träffade genom en skrivkurs. Efter hans försök till en 
flirt tog Isabel avstånd från honom. Nu börjar de hitta tillbaka till sin  
avslappnade jargong i chatten igen. När samtalen tar fart dröjer det inte länge 
innan de har hittat ett gemensamt projekt: att avslöja den kände författaren 
Edward Örn som håller i skrivkursen. Han leder en förening för sina mest 
talangfulla elever, där de får chansen att ta en alternativ väg till framgång … 
En väg där man måste ”bjuda till”.
 OBS: Synd är uppföljaren till OBS: Flirt. Det är en nyskapande och rapp 
feelgood med ett bakomliggande allvar om kraften i sociala medier.

LOVISA WISTRAND

OBS: SYND

Lovisa Wistrand föddes i 
Vallentuna 1991 men bor idag i 

Uppsala med sin man och son. Hon 
fotograferar gärna, och tycker om att 

göra långa resor till bland annat Afrika 
som är favoritkontinenten. Det är på 

resorna som hon får inspiration till 
böckerna. Hon är utbildad grafisk designer 

men arbetar nu som författare på heltid. 
OBS: Synd är hennes sjätte bok, och den 

andra delen av två. OBS-serien är en 
gripande duologi där allvar, humor, 

kärlek och sociala medier blandas. Det 
är en nyskapande feelgood och en 

stark relationsroman där läsaren 
känner igen sig i kraften i sociala 

medier – på gott och ont.
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I de värmländska skogarna blåser förändringens vindar. Ett projekt som ska 
utveckla skidanläggningen Ski Sunne läggs ner samtidigt som en ny vd 
anställs efter att den tidigare plötsligt sagt upp sig. Instruktören Anneli har 
haft en tuff period men inser snart att den nya vd:n både är trevligare och mer 
tillmötesgående än hon väntat sig.
 När Ville en dag hittas mördad i skidliften står polisen som handfallen. 
Visserligen var han en speciell person, men vem skulle vilja se honom död? 
Anneli försöker själv ta reda på vad Ville råkade ut för. Har hans död något att 
göra med det välfyllda pengabrevet som hon såg i hans stuga? Och vart leder 
nyckeln som hon får från hans advokat?
 Pengabrevet är en mysdeckare med ingre dienser som mord, spänning, 
kärlek och en gnutta humor.

Karina Johansson föddes 1969 i 
värmländska Sunne, en plats hon 
fortfarande är trogen och gärna åter-
kommer till i sina böcker. Hon jobbar som 
journalist på lokaltidningen Fryksdals bygden. 
Livet tog en plötslig vändning för Karina 
sommaren 2006 när hon blev diagnostiserad 
med Addisons sjukdom. Skrivandet blev ett sätt 
för Karina att handskas med sorgen som kom av 
insikten om att hon inte skulle överleva utan 
mediciner.
 Karina brinner för att skriva och måla men 
tillbringar även mycket tid med att åka skidor 
i Sunne och det är där hennes senaste bok, 
mysdeckaren Pengabrevet, utspelas.

Utgivningsdag 21 sept 2019
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PENGABREVET 
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Det är tidigt 1900-tal. Ute härjar första världs kriget. Ständigt på jakt efter 
framtiden och det som är rätteligen hans tar sig Gustaf Cronhielm fram genom 
livet. I en tid av spekulationer, då landet står inför svält, drar han sig inte för 
att göra affärer på samhällets bakgårdar. Han blir en gulaschbaron – en som 
profiterar på andra under krigets krisår. 
 Arvid Hjelm befinner sig på sam hällets botten. Planerna på att emigrera 
till Amerika sups bort men han finner ett hem hos frälsningssoldaten Greta. 
Den socialistiska vetenskapen och klasskampen gör allt begripligt för honom 
och han finner en förklaring till sitt livs elände. 
 Agnes Almfors är en förmögen pappas flicka. Därtill intellektuell sticker 
hon ut med sina åsikter. Men hennes känsla av att vara för mer förleder henne 
till dåliga beslut och olycklig kärlek att kånka på. Gulaschbaronen är en 
berättelse om människor där tidens historiska händelser skapar förutsätt-
ningarna för deras liv, för vilka de var och vilka de blir.
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HENRIK FOCK

GULASCHBARONEN

Henrik Fock föddes 1944 i Linköping 
men växte upp i Bromma. Idag delar han sin 

tid mellan Kungsholmen i Stockholm och Norrtälje. 
Han har bland annat varit chef för Stockholms 

barnomsorg, arbetat som management konsult och vd på 
The Service Management Group samt varit vice vd på Sifo. De 

senaste åren har han ägnat största delen av sin tid åt 
skrivandet och det har resulterat i ett flertal böcker, både fack- 
och skönlitterära. Hans romaner är ofta samhällskritiska och 

handlar om människors sökande efter gemenskap.



SUSANNE BRIJKER
MANNEN SOM HYRDE EN FAMILJ
Trots att han är långt över pensionsåldern har 83-årige Gustav inga planer  
på att lägga karriären och därmed sin höga position på hyllan. Men mitt under 
ett viktigt styrelsemöte faller han plötsligt ihop av en stroke. När han vaknar 
på sjukhuset kan han tänka klart, men kroppen vill inte lyda honom och talet 
hänger inte längre med. Gustav, som inte har några barn, tvingas inse att han 
inte kan ta hand om sig själv och flyttar till StjärnHof, traktens lyxigaste  
äldreboende. Här värderar man att familjen finns på plats och eftersom Gustav 
alltid strävat efter att vara lyckad hyr han en familj. Lättare sagt än gjort.
 Istället för den perfekta familj Gustav tänkt sig står han nu med den  
evighetsstuderande losern Kristoffer till son, en ensamstående mamma till 
svärdotter och hennes två diagnosspäckade ungar till barnbarn. 
 Mannen som hyrde en familj är en tragikomisk feelgoodroman med 
karaktärer som griper tag och väcker känslor.
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Susanne Brijker föddes 1969 i 
Finspång. Idag bor hon i Järfälla där 
hon arbetar som nattsjuk sköterska med 
palliativ vård och som teamledare. Idén till 
boken fick hon genom sitt arbete där hon sett 
att många äldre människor ofta är ensamma, 
trots att de har familj.
 Susanne har studerat biomedicinsk 
vetenskap och pratar flytande nederländska. 
Hon är utbildad sjuksköterska och har forskat 
om bland annat tumörbiologi på Karolinska 
Institutet, samt gästforskat vid Princeton 
University i USA. Hon beskriver sig själv som en 
obotlig optimist som älskar att synas. Scouting 
är ett stort intresse och hon är mycket aktiv 
inom Kallhälls scoutkår där hon är 
kårordförande.
 Mannen som hyrde en familj är en 
skruvad feelgood och är Susannes 
debutroman.
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Jan Bertoft, född 1957, har bland 
annat jobbat som journalist på GT, varit 

kommunikationschef på Konsumentverket och 
chefredaktör på Råd & Rön, och är nu general-

sekreterare på Sveriges Konsumenter. Författardrömmarna 
har alltid funnits där, och Jan har skrivit mycket i sina olika 

yrkesroller, både böcker och artiklar. Han gjorde sin 
skönlitterära debut med Minnets slutna rum tillsammans med 
den framlidne film producenten Håkan Tängnander. Förutom 
skrivandet har Jan ett stort intresse för konst och målar gärna 
själv. Han har bott i Västerås, Bagdad och Göteborg men är nu 
tillbaka i Stockholm där han föddes. Som barn tillbringade Jan 

även mycket tid i Norge, som hans mor kommer ifrån.

Aktivisten Alf Neidor och den ideella organisa tionen KonsumentMaktNu  
avslöjar fusk och bluff öretag, kampanjar, provocerar och drar igång bojkotter. 
Alf är en dynamisk man som gärna framträder i media och är engagerad i 
kampen mot djurplågeri. Privatlivet är han mycket förtegen om, men det är 
välkänt att han har en hel del kvinno affärer. När Alf försvinner kopplas  
kriminalinspektör Vanja Ek in i fallet. Efter en längre tids sjukskrivning är  
hon redo att ge sig ut på fältet igen. Tillsammans med utredningsgruppen 
kart lägger hon Alfs liv. Allt mer tyder på att han inte försvunnit frivilligt. 
Spåren pekar i flera riktningar: mot hans många kvinnoaffärer, hans förflutna 
och mot de stora företag som han gjort fiender av under sitt arbete med 
Konsument MaktNu. Medias intresse för fallet ökar och när en anonym  
bloggare blandar sig i utredningen tar den en oväntad och farlig vändning.
 Lögnens höga pris är en spännande roman om konsumtionens  
baksida. Det är uppföljaren till Minnets slutna rum och andra delen i serien 
om polisen Vanja Ek.

JAN BERTOFT

LÖGNENS HÖGA PRIS



Världen ligger i ruiner. En smitta som förvandlar människor till blodtörstiga 
odjur har slagit civilisationen i spillror. I Sverige har militära styrkor lyckats 
isolera och upprätta en karantänzon som kallas Fristaden på ön Södermalm i 
centrala Stockholm. Denna plats är nu mänsklighetens sista hopp och utpost. 
Under militära styrkors ledning försöker man bygga upp en ny framtid och  
ett nytt samhälle innanför Fristadens gränser.
 I Fristaden lever en grupp vänner vars vardag består av arbetsrutiner,  
ransoneringsscheman och ständiga kontroller från säkerhetsstyrkorna.  
Men det är även en vardag fylld av livsfarliga prövningar som proviantrundor 
till världen utanför. Den enda tillflykten som vännerna har är Klubblandet,  
ett kvarter med gamla barer och klubb lokaler som förvandlats till ett stort 
nöjestempel. Men när en av vännerna upptäcker en fruktansvärd hemlighet 
om Fristaden och sedan försvinner spårlöst dras vännerna snabbt in i en  
häxdans där hotet inte längre bara finns utanför murarna. 
 Mörk stad är J.S. Axells debutbok och första delen i en serie.

Jan Stefan Axell föddes 1974 i 
Skövde men växte upp i den idylliska 
små staden Hjo. Därefter tillbringade han 
några år i Göteborg innan han flyttade upp 
till Stockholm där han bor än idag. Han har 
läst Journalistprogrammet på Stockholms 
Universitet men fick jobb på Aftonbladet innan 
examen och lämnade utbildningen tidigt. 
 Där jobbade han i närmare femton år som 
journalist, redaktör och formgivare. Idag är han 
frilansande kulturarbetare. Skrivandet har alltid 
varit en stor del av hans liv och han hittar 
inspiration hos författare som såväl Justin 
Cronin och Stephen Donaldson som Ajvide 
Lindqvist och Selma Lagerlöf vars bok Nils 
Holgerssons underbara resa fortfarande är 
en favorit. Jan Stefan spelar även i 
bandet The Exploding Boy.
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Bernhard Bernhardson är en samvetsgrann byråsekreterare på den gigantiska 
myndigheten Stuk – Statens utredningskommission. Under sina trettio år på 
byrån har han aldrig gjort särskilt mycket väsen av sig. Och inte har han några 
planer på att börja nu. Men när Bernhard tvingas debattera i tv råkar han 
avslöja en nyhet som väcker uppståndelse och genast befinner han sig i den 
politiska hetluften. 
 Paniken är aldrig långt borta, men samtidigt är självbevarelsedriften stark. 
Bernhard klättrar allt högre och högre i sin nya politiska karriär. Ända tills 
kraschen kommer och slungar honom ur framgångens bana. Ett bittert slut, 
eller finns det en räddning? 
 Bernhard ser dig är en knivskarp politisk satir där kritiken är uttalad  
mot byråkratins ansvällning och statistikens totala dominans över nyhets-
rapporteringen. Romanen går i orwellsk anda och humorn och absurditeten är 
dominerande.
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CLAS G JOHNSON

BERNHARD SER DIG

Clas G Johnson föddes i Umeå 
och bor idag i Linköping. Efter studier på 

Journalisthögskolan och en examen i 
litteratur och språk har han arbetat som politisk 
redaktör, krönikör och kolumnist. Förutom över 

femtusen artiklar om politik och näringsliv har Clas 
skrivit tre romaner. De skönlitterära ambitionerna lades 
sedan på hyllan under en lång tid för att sedan vakna till 
liv när tiden fanns där. Det resulterade i kärleks romanen 
Snapshot av evigheten. Han senaste roman, Bernhard 

ser dig, är en politisk satir.
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VICTORIA BROWNLEE

PARIS. KÄRLEK. OST.
Det bästa sättet att läka ett brustet hjärta är att flytta till världens mest 
romantiska stad. Åtminstone om man ska tro den australiska matskribenten 
Victoria Brownlee som har skrivit en charmig feelgood om Ella som strax  
innan sin 30-årsdag blir dumpad av pojkvännen som hon trodde skulle fria. 
Hon bryter upp från sitt liv i Melbourne och flyr till Paris, staden hon föräls-
kade sig i en gång i tiden när hon var en mycket mer äventyrlig person. 
 Nu återvänder hon till staden och tar jobb på ett café som diskplockare.  
I kvarterets ostbutik träffar hon Serge som ger henne en utmaning – hon 
måste pröva en ny ost varje dag. Hon träffar även matkritikern Gaston som tar 
med henne på romantiska middagar. Ella inser snart att hon har mycket att 
lära sig om hon vill vara en sann parisiennare och smälta in i staden.
 Paris. Kärlek. Ost. är en charmig feelgood som tar med läsaren till Paris 
idylliska smågator. Det är Victoria Brownlees debutroman.

Australiska Victoria Brownlee är 
matskribent och redaktör. Hon har en 
Master of Arts vid University of Melbourne. 
Det senaste årtiondet har hon ätit sig jorden 
runt, och bland annat varit matredaktör i 
tidningen Time out Shanghai. Under 2016 bytte 
hon dumplings mot ost och flyttade till 
Frankrike där hon nu bor med sin make och 
dotter. Hennes debut Fromage à Trois – Paris. 
Love. Cheese. blev hyllad av kritikerna och har 
översatts till flera språk, bland annat tyska och 
italienska och nu kommer den alltså på svenska 
på Hoi Förlag.

”Brownlee kombinerar starkt Paris skönhet 
och charm med romantikens lockelser, och 
hon har skapat en roman med sensuell 
glädje.” Publisher’s Weekly
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Vi har även en bred pocketutgivning med böcker i flera genrer – skräck, biografi, 
thriller, deckare, feelgood, populärfack, erotik och romaner.

Den digitala drogen
Patrik Wincent

Ty riket är mitt
Henrik Fock

Gryningspyromanen
Widlund, Walldén, Wikdahl

Makten och härligheten
Henrik Fock

Livmodermakt
Erika Rockborn

Operation Snövit
Henrik Fock

Vampyrist
Cecilia Fredriksson

Skymning över Europa
Alexander Koistinen

Sex nyanser av kärlek
Susanne Ahlenius

Pom Pom Parlour
Emma Nin

POCKETTIPS!

https://www.adlibris.com/se/bok/den-digitala-drogen-konsten-att-hantera-din-teknik-9789175578637
https://www.adlibris.com/se/bok/ty-riket-ar-mitt-9789176972007
https://www.adlibris.com/se/bok/gryningspyromanen-en-berattelse-om-hamnd-9789176970157
https://www.adlibris.com/se/bok/makten-och-harligheten-9789176972014
https://www.adlibris.com/se/bok/livmodermakt-9789176972076
https://www.adlibris.com/se/bok/skymning-over-europa-9789176970935
https://www.adlibris.com/se/bok/vampyrist-en-bok-om-riktiga-vampyrer-9789176972052
https://www.adlibris.com/se/bok/operation-snovit-9789176972021
https://www.adlibris.com/se/bok/pom-pom-parlour-9789176971901
https://www.adlibris.com/se/bok/sex-nyanser-av-karlek-9789176970768
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