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Självklart har vi på förlaget laddat stort inför läsningen i hängmattan, 
både med kända författare och debutanter.
 Alexander Koistinen följer upp sin uppmärksammade debut 
Skymning över Europa (nyligen utkommen i pocket) med den andra 
spännande delen i trilogin Där kyrkklockorna tystnat. Politisk thriller 
och dystopisk framtidsvision när det är som allra mest engagerande. 
 Spänningsromanen Bestraffaren av debuterande Pia Kask har allt det där 
som gör en bok till en bladvändare och till fantasyälskaren är det extra roligt  
att få erbjuda första delen i den mäktiga Enigma-trilogin av det nya  
stjärnskottet Isabelle Törnqvist: Fågeln.

För den som älskar att läsa starka berättelser i historisk miljö har vi någonting alldeles 
extra även nu. I karga Bohuslän mot slutet av 1800-talet möter vi bland annat Mandus 
Karlsson i Petra Rhodins När ljungen blommar, en livsskildring som berör på djupet. 
 Men även i dag behöver vi lägga vardagspusslet så att allt fungerar och man  
faktiskt får de där välbehövliga pauserna och stunderna att njuta. Här gör Katarina 
Byström en verklig insats för alla stressade småbarnsföräldrar som undrar hur  
allting ska gå ihop. I boken Familjehacks – Tips till småbarnsföräldrar  
för ett enklare familjeliv delar hon med sig av både roliga och nyttiga  
saker som faktiskt gör skillnad. Katarinas Instagramkonto har redan väldigt 
många följare som uppskattar och gläds över alla smarta hacks som hon hela 
tiden presenterar på ett både underhållande och pedagogiskt sätt. 
 Missa inte heller att vi i den här katalogen presenterar ett urval av  
vårt allt större utbud av pocketböcker eftersom de passar sådär alldeles 
extra bra på stranden eller på en filt i parken när värmen äntligen 
kommer tillbaka till oss.

Lars Rambe, vd Hoi Förlag

TÄNK ATT VI GÅR MOT SOMMAR!
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Efter ett attentat mot EU:s högkvarter hittas opera tören Axel Hägerstedt  
medvetslös i de rykande ruinerna. Angreppet kopplas till orolig heterna i de 
spanska territorierna på Nordafrikas kust där islamister försöker ta makten. 
Axel blir sjukskriven och dövar sina traumatiska minnen med hasardspel. 
Frustrationen över att vara åskådare när jakten på attentatsmännen tas  
upp och EU griper in militärt i de spanska enklaverna sänker honom djupare 
ner i spelberoendet.
 Media spekulerar i att säkerhetstjänsten iscensatt attentatet och Axels 
agerande hamnar under lupp. Han får en ny chans med uppdraget att uppsöka 
motståndsrörelsen i Melilla, dit också spåren efter attentatsmännen pekar.
 Där kyrk klockorna tystnat är andra boken i en trilogi och uppföljaren  
till Skymning över Europa som nominerades till Europeiska bokpriset. Teman 
som islamistisk radikalisering och terrorism skildras sällan i den svenska litte-
raturen, fastän de är hög aktuella ämnen i nyhetsrapporteringen och den  
politiska debatten.

Utgivningsdag 21 maj 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-094-2
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ALEXANDER KOISTINEN
DÄR KYRKKLOCKORNA TYSTNAT

Alexander Koistinen, född 1969, 
är reservofficer med internationell 

tjänstgöring på Balkan och i Västafrika 
i bagaget. Han har också civilingenjörs

examen från KTH. Tankarna på att skriva 
har funnits ända sedan värnplikten vid 

Försvarets Tolkskola då han läste Operation 
Garbo och Jan Guillous böcker om Hamilton. 
Han kände att det saknades något inom den 

svenska spänningslitteraturen och ambitionen 
blev att skriva en bok som inte väjde för 

kontroversiella frågeställningar och som 
kunde bidra till den ständiga debatten kring 

säkerhetspolitik, försvar och Europas 
framtid. Alexander är uppvuxen i 

Danderyd, bor nu i Belgien med fru och 
två barn och driver egen firma som 

datakonsult.

Utgivningsdag 21 maj 2019



Vill du gå din egen väg i ditt föräldraskap men längtar efter att få välja och  
vraka bland inspirerande hacks? Då är det här boken för dig! Med lekfulla lösningar  
och handfasta tips hjälper för fattaren dig att navigera genom den snåriga  
småbarnsdjungeln. Här hittar du inspiration för att skapa en smidig och rolig  
vardag som får hela familjen att må gott.
 Familjehacks – tips till småbarnsföräldrar för ett enklare familjeliv handlar  
inte om barnuppfostran utan peppar och lyfter fram det roliga med att ha barn. Du hittar enkelt  
och snabbt förslag på hur du kan ta dig an en akut utmaning i familjelivet som monster under 
sängen eller planering av barnkalas. Vanliga krämpor, syskonkärlek, hur du förbereder familjen på 
en ny bebis och hur du skapar ett lättstädat och praktiskt hem är bara några av de saker som du kan 
läsa om. Det är en given guide att återkomma till och ha nära till hands under hela småbarnstiden – 
fullmatad med lättillgängliga tipslistor och inspirerande bilder.

Katarina Byström föddes 1980 och är 
uppvuxen i Härnösand där hon jobbar 
som marknadschef på familje företaget 
och driver ett Bed & Breakfast med sin sambo 
Robert. Tillsammans har de tre barn. Personlig 
utveckling och att förädla och förenkla livet är 
saker som Katarina brinner för. Hon hittar gärna 
på både smarta och kreativa lösningar i hemmet 
och för familjelivet, något som hon delar med sig 
av på sitt instagramkonto @familjehacks och 
hemsidan familjehacks.se. 

Hon gillar att ha flera projekt på gång och under 
senaste föräldraledigheten tog hon tillfället i 
akt och skrev sin debut Familjehacks – tips 
till småbarnsföräldrar för ett enklare 
familjeliv.

Utgivningsdag 21 maj 2019

FORMAT Danskt band
ISBN 978-91-7697-186-4
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KATARINA BYSTRÖM

FAMILJEHACKS – TIPS TILL 
SMÅBARNSFÖRÄLDRAR FÖR ETT ENKLARE 
FAMILJELIV
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Utgivningsdag 21 maj 2019

FORMAT Inbunden
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Pia Kask föddes 1963 i Kalmar, är 
fortfarande staden trogen och jobbar sedan 

tio år som medicinsk sekreterare. Pia beskriver sig 
själv som den ständiga läsaren och en av favorit

författarna är Stephen King. Böcker och berättelser av alla 
slag och olika genrer har alltid haft en stor del i hennes liv, 

men det var först i mitten av 2010talet som ambitionen att bli 
författare väcktes till liv. När idén om karaktären  

Hannah Fors dök upp insåg hon att det här fanns stoff till flera 
böcker. Pia föredrar det mörka och skruvade framför 

vardagsskildringar och det märks även i hennes egna texter. 
Bestraffaren är Pia Kasks debutroman och är första  

boken om Hannah Fors. Serien sticker ut ur mängden med sin 
svarta humor och sitt färgstarka persongalleri.
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PIA KASK

BESTRAFFAREN
Bestraffaren är en spänningsroman om civil utredaren Hannah Fors som  
hjälper polisen Henrietta Rollins att utreda grova brott i Wästholm, en  
kuststad i ekonomisk nedförsbacke där befolkningsmängden minskar i  
samma takt som arbetstillfällena.
 När två tonåringar hittas mördade verkar morden först slumpmässiga.  
Men när ytterligare en flicka försvinner och hittas svårt skadad står det klart  
för Hannah och Henrietta att de har med en seriemördare att göra. Alla  
offren har blivit strypta med ett läderbälte. 
 Hannah upptäcker snart en annan koppling mellan offren, en koppling  
som går långt bak i tiden. Är mördaren någon som väntat i tjugo år på att ta  
ut sin hämnd? Hannah kan inte släppa tråden, men Henrietta vill inte lyssna. 
Samtidigt konfronteras Hannah med sitt eget förflutna och de hemligheter  
hon till varje pris måste dölja för Henrietta.
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Petra Rhodin föddes 
1972 i Göteborg. Två år gammal 

flyttade hon till Orust i Bohusläns skär
gård, en plats där hennes släkt bott i flera 

generationer och som inspirerat henne till att skriva 
debutromanen När ljungen blommar. Petra är 

civilingenjör inom industriell ekonomi och har en 
licentiatexamen i människatekniksystem. Idag bor hon i 

Kungälv utanför Göteborg med sin familj och jobbar med 
ekonomi och administration på ett byggföretag. Hon beskriver 

sig själv som att fortfarande vara fast i den där bokslukar
perioden som så många hamnar i under skolåren och skriver 

gärna om böcker på sin bokblogg.

Året är 1878. Livet går sin gilla gång för Mandus Karlsson i det lilla  
fiskeläget på Koljön i Bohuslän. Han fiskar i havet, går sin postrunda två  
gånger i veckan och delar ut brev i socknen. Ibland tar han sig tid att  
samspråka med grannarna över en kopp kaffe. Så kommer det ett  
amerikabrev till poststationen, adresserat till Mandus ungdoms kärlek  
Kornelia. Det är från Östen, Mandus barndomskamrat och Kornelias  
fästman som ingen har hört något ifrån på många år. Brevet är som en  
stark västanvind som blåser dammet av allt det där som hände två  
decennier tidigare och visst inte alls är glömt.
 När ljungen blommar är Petra Rhodins debutroman. Det är en  
roman om starka känslor i en karg miljö. Havet ger och havet tar, barnen  
leker mellan bodarna och hungern gnager under frusna vinterdagar. 
Människorna ordnar sina liv bäst de förmår och någon gång skimrar  
tillvaron där man minst kan ana det.

PETRA RHODIN

NÄR LJUNGEN  
BLOMMAR

Utgivningsdag 21 aug 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-191-8
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I landet Shabala har kriget rasat så länge någon kan minnas. Trots att Svala  
lever långt ifrån kriget och dess fasor präglas hela hennes tillvaro av det. Det 
finns bara två syften med hennes liv: hon ska föda barn och sedan ta värvning  
i armén. 
 Klasskamraterna kallar Svala för demon eftersom hon är vild och bråkar 
med alla. Varje dag efter skolan tar Svala med sig en bok ut i skogen – en bok 
som bara hon kan läsa skriften i. En dag möter hon ett underligt, fågelliknande 
väsen i skogen. Fågeln berättar historier om en förlorad värld och hjälper  
Svala att utveckla mystiska krafter med hjälp av boken. Det dröjer inte länge 
förrän Svala blir indragen i en maktkamp som ligger utom hennes kontroll.  
Kan hennes nya krafter hjälpa henne att undfly sitt öde och kanske till och med 
sätta stopp för kriget?
 Fågeln är Isabelles debutroman och första delen i den spännande fantasy-
trilogin Enigma om hopp, ondska och att ta makten över sitt eget öde. I de tre 
delarna får vi följa Svalas utveckling från ton åring till ung kvinna.

ISABELLE TÖRNQVIST

ENIGMA: FÅGELN

Isabelle Törnqvist föddes 
1994 i Göteborg där hon bor än 

idag. Hon drivs av lusten att skapa 
och problemlösa, något som fick 

henne att söka en utbildning inom 
Software Engineering & Management vid 

Göteborgs universitet. Isabelle ser fram 
emot att kunna jobba med mjukvaru
utveckling innan hon fortsätter med 

masterutbildningen. Berättelser av olika 
slag har Isabelle skrivit ända sedan hon 

lärde sig att skriva. Redan i tidig ålder 
började en tanke gnaga inom henne: vad 

innebär det att vara en dålig person – 
att vara ond? Temat är något som hon 

utforskar i sin debutroman Fågeln 
som är den första delen i 

Enigmatrilogin.
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Vi har även en bred pocketutgivning med böcker i flera genrer – skräck, biografi, 
thriller, deckare, feelgood, populärfack, erotik och romaner.

Biotika
KG Johansson

De kallar oss zombier
KG Johansson

Sluta stressa på jobbet
Helén Vedlé & Rune Nilsson

Pom Pom Parlour
Emma Nin

Skymning över Europa
Alexander Koistinen

Den digitala drogen
Patrik Wincent

Sex nyanser av kärlek
Susanne Ahlenius

I skuggan av Nathan
Omi Söderblom

De sju nycklarna
Åsa Schwarz

Det havet gömde
Cecilia Lindblad

POCKETTIPS!

https://www.adlibris.com/se/bok/biotika-9789176970881
https://www.adlibris.com/se/bok/de-kallar-oss-zombier-9789176976777
https://www.adlibris.com/se/bok/sluta-stressa-pa-jobbet-9789176970607
https://www.adlibris.com/se/bok/i-skuggan-av-nathan-texter-av-helge-soderblom-9789176970911
https://www.adlibris.com/se/bok/pom-pom-parlour-9789176971901
https://www.adlibris.com/se/bok/skymning-over-europa-9789176970935
https://www.adlibris.com/se/bok/de-sju-nycklarna-9789176970812
https://www.adlibris.com/se/bok/den-digitala-drogen-konsten-att-hantera-din-teknik-9789176971963
https://www.adlibris.com/se/bok/det-havet-gomde-9789176971857
https://www.adlibris.com/se/bok/sex-nyanser-av-karlek-9789176970768


STOCKHOLM
Sandra Gustafsson

redaktör
sandra.gustafsson@hoi.se

STOCKHOLM
Lars Rambe

vd
lars@hoi.se

HELSINGBORG
Carola Rääf

produktionsansvarig
carola@hoi.se

STOCKHOLM
Susanne Ahlenius

marknadsledning
susanne@hoi.se

STOCKHOLM
Madelene Lillsund Queckfeldt

ekonomiansvarig
madelene.lillsund@hoi.se

STOCKHOLM
Jenny Björk

ekonomiassistent
jenny.bjork@hoi.se

HELSINGBORG
Caroline Lindström

produktionskoordinator
caroline.lindstrom@hoi.se

mailto:sandra.gustafsson%40hoi.se?subject=
mailto:lars%40hoi.se?subject=
mailto:carola%40hoi.se?subject=
mailto:susanne%40hoi.se?subject=
mailto:madelene.lillsund%40hoi.se?subject=
mailto:jenny.bjork%40hoi.se?subject=
mailto:caroline.lindstrom%40hoi.se?subject=


STOCKHOLM
Hoi Förlag | Johannesgränd 1 | 111 30 Stockholm

www.hoi.se

HELSINGBORG
Hoi Förlag | Vasatorpsvägen 1 | 254 57 Helsingborg

www.hoi.se

LAGER OCH DISTRIBUTION
Hoi Förlag AB | c/o StjärnDistribution | Hästskovägen 12 | 813 33 Hofors

www.sdist.se

m
-D

si
gn

.c
om

https://www.hoi.se
https://www.hoi.se
http://www.sdist.se
https://www.m-dsign.com

