


På Hoi älskar vi att se produktiva författare som skapar  
verkligt omtyckta bokserier. Därför pirrar det lite extra när vi  
nu presenterar flera fina uppföljare på uppskattade böcker  
och därtill mer än någonsin för barn och ungdom. 

Glasrösten är en verkligt inspirerande bok som tar med barnen 
in i musikens värld. Tidsväktarna är tillbaka och i Trollkarlen träffar  
Max och Marie bland annat Nikola Tesla ombord på Orientexpressen. 
Samtidigt får de yngre läsarna en till bok i samlingen med roliga  
Tutte Brödsmula och Kalle Humla. Annika Billbergs En virrig  
pirrig vår är här lagom till när solen återkommer. 

Cannie Möller är också tillbaka, nu med Besökaren, en krypande obehaglig 
och stark thriller som är den fristående fortsättningen till aktuella Lifterskan.

För den som gillar skruvade berättelser med många bottnar och intressanta 
karaktärer kan jag särskilt rekommendera Nu bränner vi ner huset, sen tar  
vi lunch av debuterande Jonas Waldow, en man med stor förkärlek för 
polkagrisar. 

Som vanligt skrapar jag bara på ytan här så om du vill se allt vi 
erbjuder har du mycket spännande läsning framför dig. Kanske vill du  
till exempel veta mer om John F. Kennedys hemliga svenska kärlek?  
Då är Kennedys val boken för dig. Den kommer garanterat många  
vara nyfikna på. 

Och ja, apropå pirr, du har väl inte missat att vi nu har lanserat 
Lusthuset? Jag vågar påstå att det genast blev Sveriges främsta 
förlag för erotisk litteratur. 

Så Hoi växer med alla våra duktiga författare och det allra bästa 
är att du är välkommen att följa med oss på resan.

Lars Rambe, vd Hoi Förlag

VI SER FRAM EMOT EN PIRRIG VÅR
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En humoristisk feelgood om vad som skulle hända om någon dök upp i 
Stockholm idag och sade sig vara sänd av gud, hur skulle folk reagera? Vilka 
skulle följa honom?
 Erik har vänner, utbildning, ett bra jobb med trevliga kolleger, en  
lägenhet i innerstan och en familj som bryr sig om honom, allt i ett inferno av 
vardagligheter och trygghetsmurar som håller honom fast. Han är totalt vilse 
i ett liv av invanda mönster och vanor.
 Emil Allan kommer från Småland men efter att hans mor bränt ner hans 
barndomshem bestämmer han sig för att flytta till Stockholm. Emil tror att 
han kommer att få många vänner, men blir mer ensam än någonsin.
 Emil Allan Pöhl och Erik Lind har absolut ingen ting gemensamt, men så 
en dag dyker en lång och gänglig gestalt upp och för dem samman. Mannen 
heter Lars – men vill bli kallad för profeten.
 I ett litet hörn av världen är en seriös roman som ofta får läsaren att 
skratta, en annorlunda feelgood.

Utgivningsdag 21 jan 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-082-9
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MARCUS PALM 
I ETT LITET HÖRN AV VÄRLDEN

Marcus Palm, född i Enhörna 
utanför Södertälje 1987, är 

civilekonomen som har haft författar-
drömmar sedan han var liten. Han skrev 

sin första teaterpjäs som tioåring, men det 
var inte förrän han började på gymnasiet som 

Marcus kände att skrivandet var något han 
måste göra, en passion. Med en fantasi och 

berättarlust utöver det vanliga gick han två 
skrivkurser i USA när han bodde där för att 

plugga litteratur och språk, och tillbaka i 
Sverige blev det ännu en kurs. När Marcus inte 

skriver och läser så är fotboll en stor del av 
livet, och som det hängivna Arsenal–fan han 

är reser han med sin pappa till London för 
att se matcherna. I ett litet hörn av 

världen är hans debutroman.



Rebecka får plötsligt presenter i sin brevlåda, ibland småsaker men andra 
gånger något mer makabert. Familjehemligheter hotar att komma upp till 
ytan då mysteriet kring mannen som tidigare hyrt en stuga på deras  
tomt är på väg att avslöjas.
 Samtidigt som hon kämpar med ett svårt bokomslag till en roman  
utspelar sig en tragisk händelse i hennes närhet – en ung flicka döljer sitt 
havandeskap och tvingas genomlida en svår förlossning helt ensam, en  
händelse som sätter stora spår och får ödesdigra konsekvenser. 
 Gränsen mellan Rebeckas egna föreställningar och verkligheten suddas 
ut, och hon kämpar för sin heder och psykiska balans. Svåra konflikter  
uppstår när barnen kommer hem för att fira midsommar.
 Besökaren är den fristående fortsättningen på Lifterskan, och en  
spännande thriller om oförklarliga sammanträffanden som hotar att förgöra 
allt och alla i sin väg.

Cannie Möllers väg till litteraturen 
gick genom teatern – efter att ha arbetat 
först som skådespelare och sedan som 
pjäsförfattare gjorde hon sin romandebut 
1983 med den prisbelönade ungdomsboken 
Kriget om källan. Sedan dess har det blivit ett 
tjugotal romaner, bland annat August-
nominerade Balladen om Sandra Ess och  
Med himlen som tak, för vilken Cannie belönades 
med Nils Holgerssonplaketten.
 Hennes romaner är ofta starka berättelser  
där karak tärerna behöver ta sig igenom stora 
svårigheter för att nå fram till varandra. Det  
gäller även i den senaste ungdomsromanen 
Väntarna (Hoi Förlag 2017) där huvud-
personerna väntar på att få starta sina  
liv i det nya landet.

Utgivningsdag 21 maj 2019

FORMAT Danskt band
ISBN 978-91-7697-072-0
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Utgivningsdag 21 april 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-097-3
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Nu bränner vi ner huset, sen tar vi lunch är en skruvad och skamligt under
hållande feelgood där vi får följa med berättarjaget, konstnären Norén, på en 
resa i högt tempo från den stekheta toppen till en bra bit under fryspunkten.
 Den nedåtgående spiralen blir än brantare när Norén inför tvkamerorna 
kräks på sin gallerist, och bokstavligen sparkas ut från sin sambos lägenhet. I 
skymningen på Hornsgatan med en halvtom väska och ett heltomt bankkonto, 
funderar Norén över sina ickeexisterande framtidsalternativ när telefonen 
ringer. Sedan blir allting värre.
 Folk, både levande och döda, korsar Noréns väg vid återkomsten till  
hemstaden Gränna, och ju fler karaktärer vi stiftar bekantskap med står det  
helt klart att det puttrar en frustration och osämja, massor av obesvarade 
frågor och ett ständigt hot om hämnd under ytan i idyllen.

Jonas Walldow, född 1972, är uppvuxen i 
Gränna. Nyfikenheten drar hela tiden, och 

förutom att Jonas har bott i Tyskland vid två 
tillfällen har han gått en tvåårig skådespelar utbildning i 

New York. Efter några år som frilansskåde spelare hemma i 
Sverige lockade en copywriterutbildning i Stockholm som 

följdes av fem år i reklambranschen. 
Men Grännapojk som han är startade Jonas såklart ett 

polkagriskokeri i Gamla Stan som han drev i flera år, och nu 
har han hittat sin roll som författare. Med en livlig fantasi och 
en känsla av att ”det där kan jag göra bättre”, insåg Jonas att 

han faktiskt var tvungen att skriva en bok.  
Nu bränner vi ner huset, sen tar vi lunch är en skruvad  

och mycket underhållande mörk feelgood.
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JONAS WALLDOW

NU BRÄNNER VI NER HUSET, 
SEN TAR VI LUNCH
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Jan Sturesson, P-O Gunnarsson och Linus 
Owman har alla på något sätt en bakgrund inom 

rådgivning och ledarskap. Med deras sammanlagda 
erfarenhet är ledarskap något de både utövat, föreläst och 
skrivit böcker om. Tillsammans utvecklade Sturesson och 

Gunnarsson flera nationella ledarutvecklingsprogram som riktade 
sig till ledare inom offentlig sektor. När de arbetat med programmen i 
tiotalet år kom idén att skriva en bok om hur ledarskap kan utvecklas 
och om möjligheterna med ledarskap i mellanrummen. Senare blev 
Owman en del av teamet, och de beskriver sig som en grupp vänner 

med starka viljor och god lyhördhet för varandra, vilket har varit 
nyckeln till ett gott samarbete.

Jan Sturesson, PO Gunnarsson och Linus Owman har en bakgrund inom  
strategi, ledarskap och rådgivning. Sturesson och Gunnarsson startade inom 
PwC vad som skulle vidareutvecklas till fem nationella ledarutvecklings
program för offentliga chefer, och som lyfter fram det personliga och auten
tiska ledarskapet samt ledarskap i mellanrummen.
 Nu har de skrivit en bok om hur ledarskap kan utvecklas och om möjlig
heterna med ledarskap i mellanrummen. I Den gyllene zonen – Att leda i  
mellanrummen delar de med sig av sina erfarenheter och insikter, samt 
sådant de tycker saknas i den allmänna ledarskapslitteraturen. Boken ger  
ledaren stöd i att våga tänka utanför de vanliga paradigmen – att se och vistas 
i mellan rummet som ett möjlighetsrum. 
 Med boken vill författarna även inspirera läsare till en tankeprocess kring 
det egna ledarskapet. De konkreta frågorna i slutet av varje kapitel lämpar sig 
för både gruppdiskussioner och enskild reflektion.

JAN STURESSON, P-O GUNNARSSON
& LINUS OWMAN

DEN GYLLENE ZONEN –  
ATT LEDA I MELLANRUMMEN

Utgivningsdag 21 jan 2019

FORMAT Flexband
ISBN 978-91-7697-087-4
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Har du blivit osynliggjord på möten? Eller känt att du varit utsatt för strategier 
så subtila att du starkt börjat ifrågasätta dig själv? Eller är du rent av den som själv 
vill styra händelseutvecklingen? Den här boken handlar om just det, om makt 
och härskartekniker och om hur vi ibland kan bete oss mot varandra i grupp.
 Det är en allvarlig bok skriven i sagoform där för givet tagna sanningar 
synliggörs på ett humoristiskt sätt för igenkänning och självläkning. I boken 
finns även en arbetsmetod för dig som vill använda materialet i till exempel 
grupp utveckling.
 Härskartekniker: Sagor för vuxna är en bok för dig som har hållit käften 
alldeles för länge. AnnaKarin Kask har genom åren utarbetat och hållit i work
shops, fortbildning och projekt där drama och teater haft en central roll i arbetet 
med att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande.

ANNA-KARIN KASK

Anna-Karin Kask föddes i  
Tierp och bor nu utanför Umeå. 

Hon har en fil. kand. i drama- och 
bildpedagogik, samt har läst 

Pedagogisk kollegial handledning och 
Byréus-Gilbe Handledar utbildning. Idag 
arbetar hon som hand ledare och drama-

pedagog inom kommunal verksamhet, 
och håller kurser i dramapedagogik på 
Umeå universitet. Som frilans, projekt-

ledare och anställd har Anna-Karin i över 
tjugo år arbetat med grupputveckling, 

värdegrundsarbete, kommunikation, 
kroppsspråk och gestaltning där 
skapande och kreativa metoder 

varit centrala verktyg.
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HÄRSKARTEKNIKER: 
SAGOR FÖR VUXNA



Manhattan Transfer är en rapp feelgood om Vienna Anderzén från 
Linköping som efter en traumatisk separation reser ensam till New York.  
Hon flyttar in i ett kollektiv i Brooklyn och upptäcker plötsligt nya sidor av sig 
själv i sällskap med den sargade levnadskonstnären Courtney Wilson och 
hunden Play. 
 Vistelsen i New York blir en omtumlande inre och yttre resa, och hon inser 
hur mycket en människa kan förändras av en ny geografisk och social kontext.
 När Vienna slutar vara turist och kastas rätt in i stadens hårda livsvillkor 
inser hon vidden av sin kapacitet. För att överleva och vinna i betongdjungeln 
måste hon slänga präktigheten och kontrollbehovet åt sidan och bli 
streetsmart.
 Manhattan Transfer är en roman om frigörelse och självständighet,  
om att finna sig själv.

Katja Hvenmark-Nilsson,  
född i Uppsala 1983, är utbildad 
gymnasie lärare i engelska och svenska, 
och varvar idag arbetet som lärare med att 
frilansa som före läsare och konsult.  
Manhattan Transfer är hennes skön litterära 
debut, hon har tidigare skrivit två facklitterära 
böcker om arbetet som lärare.
 Mycket i Katjas första roman är hämtat från 
oför glömliga möten med New York-bor som 
sammanfattade sina livsöden och filosofier  
i ett par slagkraftiga meningar. Hon bodde 
själv ett år i New York och för henne är 
boken en hyllning till staden och  
människorna hon träffade där.

Utgivningsdag 21 mars 2019

FORMAT Danskt band
ISBN 978-91-7697-083-6
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KATJA HVENMARK-NILSSON 

MANHATTAN TRANSFER 
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Utgivningsdag 21 jan 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-085-0

Den kände festfixaren, kulturpersonligheten och samhällsdebattören mördas  
i sin exklusiva lägenhet mitt i centrala Stockholm. Kriminal inspektör Vanja Ek  
får ansvar över utredningen och regeringskansliet visar plötsligt ett stort 
intresse för mordet.
 Samtidigt pyr konflikterna inom polisen under ytan och hon får kämpa  
hårt med sin osäkerhet som chef, sunkiga attityder mot kvinnor och det 
ansträngda förhållandet till pressen.
 Saker kompliceras ytterligare när Vanja stöter på något som väcker minnen 
till liv från hennes eget, mörka förflutna och frågan är hur det kommer att 
påverka arbetet.
 Minnets slutna rum är första delen i en serie med polisen Vanja Ek, och är 
en välskriven, skarp och mångfasetterad kriminalroman med flera oväntade 
vändningar.
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JAN BERTOFT & 
HÅKAN TÄNGNANDER

MINNETS SLUTNA RUM

Jan Bertoft (stora bilden),  
född 1957, har bland annat jobbat som 

journalist på GT, 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, 
men nu gör han sin skön litterära debut med Minnets slutna 

rum. Boken skrevs tillsammans med Håkan Tängnander  
(lilla bilden), regissör och producent av både dokumentärfilm 

och tv-produktioner, som tragiskt insjuknade och avled av  
cancer innan boken hann publiceras.



ANN LINDH KLANG

EUFONIA – GLASRÖSTEN
Aida är en vanlig tonåring, förutom att hon är blind på ett öga. Den mystiska 
piano läraren Felicia hävdar att det är en gåva, att Aida kan se andra saker med 
det blinda ögat. En ruggig dag sveper en kall vind genom rummet och klassens 
Lucia tappar rösten. När elevernas röster försvinner en efter en tror man att ett 
halsvirus börjat sprida sig lagom till julkonserten. Men Aida känner av vinden 
och ser de svarta skuggorna. Felicia försöker berätta någonting för Aida, men 
skuggorna hinner före och tar hennes röst. Nästa dag är hon försvunnen.
 Aida söker svar i Felicias gamla hus när ett notpapper plötsligt väcks till liv. 
En Gklav förvandlas till en talande orm och leder Aida in till musiklandet 
Eufonia. Där inne sprakar plötsligt hela världen av färg och musik.
 En spännande och känslofylld ungdomsbok som skildrar musikens skönhet 
men också mardrömmen om att musiken är utrotningshotad. Magiska platser 
och varelser sprider kunskap om musikens makalösa kraft. Eufonia – Glas rösten 
är en nyskapande fantasy som passar en bred åldersgrupp.

Utgivningsdag 21 april 2019

FORMAT Kartonnage
ISBN 9978-91-7697-096-6
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Ann Lindh Klang föddes 1977 i  
Kalmar och bor nu i Viken utanför 
Helsingborg. Hon är utbildad inom 
media och driver idag en reklambyrå. 
 Idén till boken fick hon för tjugo år 
sedan när hon studerade i Lund och  
jobbade som pianolärare på kvällarna.  
Det är få ungdomar i dag som lär sig noter, 
och Ann vill väcka nyfikenhet kring musik - 
teo retiska begrepp. När hon skrev boken ville 
hon att musiken skulle vara närvarande hela 
tiden, och hon har därför smugit in utdrag 
från svenska musikklassiker från olika 
musik genrer i boken, som en hyllning till 
den svenska musikskatten.
 Visionen med boken är att sprida 
kunskap om musikens makalösa 
kraft, hur vi kan beröra och  
påverkas av den.

fo
to

: A
le

x 
W

ay
ne



fo
to

: L
i F

er
ns

te
dt

Utgivningsdag 21 mars 2019

FORMAT Danskt band
ISBN 978-91-7697-084-3

Skådespelaren och standupkomikern Niclas Christoffer släpper nu sin fjärde 
ungdomsroman med titeln Sebbe sa nej.
 Precis som i hans tidigare romaner Som Zlatan fast bättre (2012), Som 
James Dean fast snyggare (2013) och Airtight (2015) skriver han om svåra 
ämnen. I Sebbe sa nej möter vi en kille som blir utsatt för en våldtäkt av en tjej.
 Sebbe flyttar till Skellefteå för att gå på hockeygymnasiet. Han har svårt  
att komma in i killgänget som har en hård och tuff jargong, och för att inte vara 
en mes dricker han alkohol på en fest, hamnar i sängen tillsammans med en  
tjej – och sedan går allt fel. Han blir våldtagen.
 Niclas Christoffer har i sina tidigare böcker skrivit om ämnen som anorexi, 
självskadebeteende och sexmissbruk. I Sebbe sa nej ger han utsatta killar en 
mycket stark röst i metoodebatten.
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NICLAS CHRISTOFFER

SEBBE SA NEJ

Niclas Christoffer, född 1974 i Hurva 
utanför Eslöv, flyttade till Stockholm där han 

utbildade sig till skådespelare vid Teaterstudion, och 
senare också filmmanusförfattare vid Manuspiloterna. 

Idag arbetar han som komiker, gärna med stand up, 
föreläsare och konferencier. Niclas har skrivit flera starka 

ungdomsromaner om psykisk ohälsa och debuterade med  Som 
Zlatan fast bättre (2012), en berättelse om en kille som lider av 

ätstörningar. Boken har fått mycket uppmärksamhet och 
nominerades också till Stora Ljudbokspriset 2017. Den andra 

boken Som James Dean fast snyggare släpptes 2013 och 
följdes av Airtight 2015.



Utgivningsdag 21 mars 2019

FORMAT Kartonnage
ISBN 978-91-7697-493-3

ANNIKA BILLBERG
TUTTE BRÖDSMULA & KALLE HUMLA

EN VIRRIG PIRRIG VÅR
Lisa och hennes storebror Lukas åker till farmor och farfar över påsken. 
Det blir ett hisnande äventyr när farbror Hennings stora hemlighet i 
godisaffären riskerar att avslöjas.
 Lisa och hennes små vänner Tutte Brödsmula och Kalle Humla gör så 
klart allt de kan för att stoppa det, vilket bland annat innebär att smyga 
på arga tanten Agda och hennes läskiga katt Mister French. Ibland måste 
man faktiskt göra svåra saker för att stå upp för sig själv och sina vänner.
 Tutte Brödsmula & Kalle Humla – En virrig pirrig vår är en  
spännande och fantasifull sagobok om Lisa och hennes vänner för barn i 
åldern 6–9 år och en fristående fortsättning på En sagolik sommar och 
Ett zurrigt höstlov.

Annika Billberg föddes  
1975 i Östersund, växte upp i 
Jönköping men bor numera i 
Enebyberg, Stockholm. Hon är 
ekonom med en magisterexamen i 
företagsekonomi och har jobbat som 
kommunikations- och marknads-
direktör i mer än femton år. Annika 
älskar naturen, djur och att sporta.
 Annikas yrke kräver att hon skriver 
mycket, men hon längtade efter att få 
skriva skönlitterärt. Att skriva en riktigt 
bra barnbok har varit en dröm sedan 
hon var liten. Idén till Historien om 
Tutte Brödsmula och Kalle Humla 
kommer från hennes farfar, som 
visserligen aldrig läste böcker 
men var världsbäst på att 
berätta historier.
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LEIF JACOBSEN & MATS LERNEBY

Leif Jacobsen och Mats Lerneby  
träffades första gången på en fotbollsresa, och 

för att använda en klyscha sa det klick. Förutom ett 
obotligt intresse för komedi gruppen Monty Python är 

båda mycket intresserade av historia, och var överens om att 
det saknades historisk spännings litteratur för barn. Fantasy och 

science fiction i all ära, men böcker med avstamp i vår egen 
historia var det värre ställt med. De är lika på många sätt, men 
också olika, vilket innebär att de utmanar varandras idéer tills 

de kommer till ett ännu bättre slutresultat som de inte hade  
kunnat nå på egen hand.

Utgivningsdag 21 april 2019

FORMAT Kartonnage
ISBN 978-91-7697-063-8

TIDSVÄKTARNA

TROLLKARLEN
Tidsväktarna – Trollkarlen är den spännande fortsättningen på serien där  
tvillingarna Max och Marie upptäcker att de kan resa i tiden. Nu hamnar de på 
Orientexpressen år 1912 och reser genom ett oroligt Europa och vi får en  
rafflande och fartfylld berättelse som möter alla de klassiska per sonerna och 
platserna från tidsepoken. Den tar sin början i Konstantinopel, vidare genom 
Bulgarien och Serbien till Wien – där de träffar den misslyckade konstnären och 
blivande diktatorn Adolf – och kulminerar i Paris där de tillsammans med Tesla 
och Agatha Christie möter såväl Winston Churchill som Mata Hari.
 Kampen om framtiden verkar vara knuten till ett halsband med en grön 
sten och hela Europas framtid står på spel, två år innan första världs kriget bryter 
ut. Alltmer börjar tvillingarna inse allvaret i tidskampen.
 Trollkarlen är tredje delen i serien om Tids väktarna och har ett högt tempo, 
tro värdiga beskrivningar och spännande möten med historiska personer.
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Utgivningsdag 21 april 2019

FORMAT Danskt band
ISBN 978-91-7697-092-8

Kadir Meral, född 1978, kom till 
Sverige från Turkiet på 90-talet. Efter 
tre år i Dalarna flyttade familjen till 
Uppsala, och idag bor han med sin familj i 
Kungälv utanför Göteborg. Efter kandidat-
examen i Stats kunskap och en gymnasie-
lärarexamen arbetade han 15 år som lärare i 
samhälls kunskap och matematik. Idag jobbar 
han som föreläsare i integrationsfrågor, skriver 
krönikor, uppträder som standup komiker samt 
gör uppdrag som moderator och konferencier. 
Inspirationen till boken kommer från egna 
upplevelser och han ville skildra fenomenet 
segregation, integration och kulturmöten i 
det nya landet. Berättelsen är inte bara 
begränsad till en pojkes livsöde, det 
finns tusentals unga som lever 
dubbelkulturella liv.
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Tonårskillen Memo flyttar från en kurdisk by till förortens segregation utanför 
Göteborg. Föräldrarna som är analfabeter har stora förväntningar på sin äldsta 
son, de vill att han ska läsa på universitet och sedan gifta sig med en flicka från 
sin hemby. Men från det att Memo kommer in på universitetet tar hans liv en ny 
riktning. Han tar till sig allt mer av svenska normer, värderingar och livsstilar, och 
blir förälskad i den svenska tjejen Amanda. Föräldrarna anklagar honom för att 
överge sin kultur, vännerna från orten vänder honom ryggen och kallar honom 
svikare. Memo slits mellan för orten och universitetsvärlden, mellan familjens 
krav och sin egen vilja. En dag ställer pappan ett ultimatum – Memo måste välja 
mellan flickvännen och familjen. Han vill inte välja, men vad händer om han går 
emot sin familj? 
 Pojken som följer sin skugga är en fängslande relationsroman som tack 
vare sitt högaktuella ämne riktar sig till både ungdomar och vuxna.
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KADIR MERAL

POJKEN SOM FÖLJER 
SIN SKUGGA



Lars-Åke Skagegård föddes i den lilla 
västgötska byn Undenäs och bor idag i Storvreta 

utanför Uppsala. Han är läraren som idag arbetar inom 
svenska kyrkan med olika projekt som marknadsföring, 

turism och pilgrimsvandringar.
 Skrivandet, som har en mycket stor plats i livet, har 

resulterat i ett femtontal böcker, bland annat om Nobel priset, 
Dag Hammarskjöld och Uppsala. Böcker som han gärna 

föreläser om när han inte målar tavlor, ett annat av 
 Lars-Åkes intressen.

Utgivningsdag 21 jan 2019

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-080-5

Kennedyklanens öden har fascinerat världen i snart ett århundrade och  
fort farande skrivs det böcker och görs filmer om familjen. Men det har varit  
förvånansvärt tyst om det faktum att John F. Kennedy tillbringade en  
kärleksvecka i Sverige med Gunilla von Post, och att hon var långt mer än  
en tillfällig förälskelse.
 Författaren LarsÅke Skagegård är aktuell med romanen Kennedys val 
som ger en unik inblick i tre decenniers historiska skeden, sam tidigt som den 
följer den blivande presidenten John F. Kennedy, både som politiker och  
privatperson. En fängslande bok som visar varje enskild individs valmöjlighet, 
men också det pris som får betalas för att följa sin övertygelse.
 Kärlek kan i många fall övervinna omöjliga hinder, och in i det längsta  
försökte Jack och Gunilla att hitta en väg för ett gemensamt liv. Båda fick  
betala ett högt pris för korta stunder av lycka. Kanske var det värt det?
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LARS-ÅKE SKAGEGÅRD 

KENNEDYS VAL
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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.

Här är alla vinnare – historien om 
Grunden Bois
Stefan Nilsson

Ingen jord den andra lik
Varg Gyllander

Luftsprång
Annika Widholm

Blott en dag
Therese Slettengren

Judaskyssen
Kristina Tilvemo,  
Michael Wainwright

Spelet om att vara någon eller 
ingen alls
Cannie Möller

De kallar oss zombier
KG Johansson

Hjärnskap : för tonårshjärnan
Malin Gutestam

LJUDBOKSTIPS!

https://www.storytel.se/books/586002-Haer-aer-alla-vinnare-historien-om-Grunden-Bois
https://www.storytel.se/books/136300-Ingen-jord-den-andra-lik
https://www.storytel.se/books/545524-Luftsprång
https://www.storytel.se/books/586377-Blott-en-dag
https://www.storytel.se/books/570871-Judaskyssen
https://www.storytel.se/books/592803-Spelet-om-att-vara-någon-eller-ingen-alls
https://www.storytel.se/books/583409-De-kallar-oss-zombier
https://www.storytel.se/books/117700-Hjärnskap---för-tonårshjärnan
https://www.storytel.se/books/586002-Haer-aer-alla-vinnare-historien-om-Grunden-Bois
https://www.storytel.se/books/136300-Ingen-jord-den-andra-lik
https://www.storytel.se/books/117700-Hjärnskap---för-tonårshjärnan
https://www.storytel.se/books/586377-Blott-en-dag
https://www.storytel.se/books/570871-Judaskyssen
https://www.storytel.se/books/592803-Spelet-om-att-vara-någon-eller-ingen-alls
https://www.storytel.se/books/583409-De-kallar-oss-zombier
https://www.storytel.se/books/545524-Luftsprång


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

Biotika
KG Johansson

Döden kvittar det lika
Anne-Marie Schjetlein

Sluta stressa på jobbet
Helén Vedlé & Rune Nilsson

På andra sidan gatan
Anne Liljeroth

Skymning över Europa
Alexander Koistinen

Spilld mjölk
Malin Sundin

Sex nyanser av kärlek
Susanne Ahlenius

I skuggan av Nathan
Omi Söderblom

De 7 nycklarna
Åsa Schwarz

Det havet gömde
Cecilia Lindblad

POCKETTIPS!

https://www.adlibris.com/se/bok/biotika-9789176970881
https://www.adlibris.com/se/bok/doden-kvittar-det-lika-9789175579931
https://www.adlibris.com/se/bok/sluta-stressa-pa-jobbet-9789176970607
https://www.adlibris.com/se/bok/pa-andra-sidan-gatan-9789176970515
https://www.adlibris.com/se/bok/skymning-over-europa-9789176970935
https://www.adlibris.com/se/bok/spilld-mjolk-9789176970508
https://www.adlibris.com/se/bok/sex-nyanser-av-karlek-9789176970768
https://www.adlibris.com/se/bok/i-skuggan-av-nathan-texter-av-helge-soderblom-9789176970911
https://www.adlibris.com/se/bok/de-sju-nycklarna-9789176970812
https://www.adlibris.com/se/bok/det-havet-gomde-9789176971857
https://www.adlibris.com/se/bok/biotika-9789176970881
https://www.adlibris.com/se/bok/doden-kvittar-det-lika-9789175579931
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/pa-andra-sidan-gatan-9789176970515
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/spilld-mjolk-9789176970508
https://www.adlibris.com/se/bok/det-havet-gomde-9789176971857
https://www.adlibris.com/se/bok/sex-nyanser-av-karlek-9789176970768


SVERIGES NYA  
      EROTIKFÖRLAG

Lusthuset förlag • Johannesgränd 1 • 111 30 Stockholm • www.lusthusetforlag.se • info@lusthusetforlag.se

Lusthuset förlag är helt dedikerat till att ge ut erotisk litteratur.
Satsningen görs i första hand i e- och audioformat, en marknad som  
har utvecklats explosionsartat i takt med att allt fler prenumererar  
på streamingtjänster. Det har blivit lättare att läsa och lyssna på  
erotik och Lusthuset vill gå i ledningen för utvecklingen av  
den svenska erotiska litteraturen.

Lusthuset söker författare som vill bygga ett författarskap  
i eget namn, eller under pseudonym, och vill vara en viktig del av  
denna spännande utveckling. Att skriva riktigt bra erotik är både  
svårt och givande, och vi letar aktivt efter morgondagens stjärnor. 

Förlaget kommer att ge ut kända namn såsom Amanda Tartt,  
Emma Nin, Nina Parker, Jenny Johansson, Amalia Vilde, Susanne  
Ahlenius och Alice Winter. Därmed etableras redan från start en  
ny aktör som blir starkast på marknaden.

Lusthuset förlag ingår i Hoi Förlagsgrupp där även Hoi Audio,  
Hoi Forlag ApS och Hoi Agency ingår.

https://www.lusthusetforlag.se
https://www.lusthusetforlag.se
https://www.lusthusetforlag.se
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