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SKÖNLITTERATUR



åren är en tid för nystart och omstart. Det gäller i allra 
högsta grad för hyllade spänningsförfattaren Ninni Schul-

man. Nu lämnar hon Hagfors bakom sig och inleder en helt 
ny serie om den före detta polisen Ingrid Wolt som löser brott 
i 1980-talets Dalarna. Som vi lekte är en mästerlig kriminal-
roman, en efterlängtad återkomst och en oförglömlig läsupp-
levelse.

Förutom denna deckarpärla innehåller den skönlitterära listan 
som vanligt starka berättelser i många olika genrer.  Alltifrån 
högklassig spänning till starka relationsromaner och en oer-
hört drabbande och viktig roman om en bortglömd del av 
Ukrainas historia. 

Karin Linge Nordh, publicistisk chef, skönlitteratur

V
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Foto: Anna-Lena Ahlström

BOKFAKTA

Omfång: ca 350 s

ISBN, INB: 9789180060301

ISBN, EBOK: 9789180062282

ISBN, FIL: 9789180062275

Utgivningsmånad: Januari

Som vi lekte
NINNI SCHULMAN

När leken blir till allvar

Spänningsmästaren Ninni Schulman är tillbaka med en ny serie som 
tar oss med till 1980-talets Dalarna.

Året är 1982. 12-årige Mattias försvinner spårlöst från sitt hem i den lilla 
byn Våmhus. Ett år senare är han fortfarande borta och hans mamma 
håller på att gå sönder av sorg och ovisshet. 

Den före detta polisen Ingrid Wolt är på flykt undan sitt förflutna. Hon 
har just släppts ut ur fängelset Hinseberg och börjar sakta bygga 
upp sitt liv igen. I desperat behov av ett arbete startar hon Siljans 
Spaningsbyrå och hennes första uppdrag blir att hitta Mattias. När 
hon börjar nysta i fallet inser hon att den skenbara idyllen döljer mörka 
hemligheter.

Den första delen i serien om Ingrid Wolt är en kriminalroman om sorg, 
skuld och en lek som blir till dödligt allvar.
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BOKFAKTA

Omfång: ca 280 s

ISBN, INB: 9789180060332

ISBN, EBOK: 9789180060332

ISBN, FIL: 9789180064521

Utgivningsmånad: Januari

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Anna-Lena Ahlström 

Ingen du älskar kan dö
ANNA PLATT

En roman om ett brott som får förödande 
konsekvenser

Lena har lämnat ett trasigt äktenskap för att uppfylla sin dröm om 
att öppna ett pensionat på Mallorca. Men i en grop på hennes nya 
tomt hittas en död man. Renoveringen stannar av och Lena dras in i 
sökandet efter mannens identitet. 

I Stockholm inleder Bianca en passionerad affär med sin gifta chef, 
samtidigt som hon tampas med saknaden efter sin bror som försvann 
spårlöst fyra år tidigare.

Och i Sligo på Irland upptäcker Shane att den man som han har trott 
var hans pappa inte är det. Så vem är då hans biologiske far?   

Efter den kritikerhyllade debuten Vi faller återkommer Anna Platt med 
ett intrikat romanbygge om tre människor vars öden vävs samman av 
ett brott.
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BOKFAKTA

Översättning: Ulrika Junker Miranda

Omfång: ca 400 s

ISBN, INB: 9789180064774

ISBN, EBOK: 9789180065665

ISBN, FIL: 9789180065672

Utgivningsmånad: Mars

Skuggor och ljus
ANNE STERN

En spänningsroman i 1920-talets Berlin

Den unga barnmorskan Hulda Gold kämpar för sin självständighet och 
är de fattiga, förtryckta och föraktade kvinnornas trogna försvarare. 
En av de hon vårdar, en gravid kvinna i ett av Berlins många 
slumområden, är en dag alldeles förtvivlad. Hennes granne har hittats 
död och man tror att hon hoppat i kanalen av fri vilja, men Huldas 
patient tror att något annat ligger bakom. Och kanske är hon inte 
ensam, kriminalkommissarie Karl North verkar också intressera sig för 
fallet. Men folket som lever på skuggsidan av staden pratar inte gärna 
med polisen och Hulda dras därför djupare och djupare in i fallet.

Det här är den första boken om barnmorskan Hulda Gold, en 
kriminalserie i 1920-talets Berlin.

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Max Zerrahn
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BOKFAKTA

Omfång: ca 380 s

ISBN, INB: 9789180061353

ISBN, EBOK: 9789180061360

ISBN, FIL: 9789180061377

Utgivningsmånad: Mars

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Stefan Tell

Av skam
LINA AREKLEW

Mord, relationer och spänning i 
Örnsköldsviks skärgård

Tredje delen i den kritikerrosade Ulvöserien där Örnsköldsvikspolisen 
Sofia Hjortén och Estoniaöverlevaren Fredrik Fröding löser brott i 
idyllisk skärgårdsmiljö.

Två unga geocachare hittar kroppsdelar i en nedlagd malmgruva. 
Sofia Hjortén tvingas avbryta sin föräldraledighet och återgå i tjänst. 
Nästan omgående inkommer ett tips om att kvarlevorna kan tillhöra en 
kvinna som försvann 1959. En utredning drar igång och snart inträffar 
ett nytt mord. 

Sofia kämpar med att kombinera rollen som mamma med rollen 
som polis, samtidigt som relationen med Fredrik Fröding är mer 
komplicerad än någonsin.

En spännande kriminalroman om ett 60 år gammalt försvinnande och 
en gripande skildring av hur gruvdriften på Ulvön en gång hade makt 
att förändra människors liv.
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BOKFAKTA

Översättning: Emma Majberger

Omfång: ca 350 s

ISBN, INB: 9789180065375

ISBN, EBOK: 9789180065382

ISBN, FIL: 9789180065399

Utgivningsmånad: April

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Susan Bennett

Kievs döttrar
ERIN LITTEKEN

Drabbande roman om Ukrainas mörka 
förflutna

Känsloladdad roman om en bortglömd men viktig del av Ukrainas 
historia. En berättelse om ofattbart mod och orubblig kärlek.

Katya och hennes familj kämpar för sin överlevnad i 1930-talets 
Ukraina som drabbas av Stalins skräckvälde och en fruktansvärd 
hungersnöd. Älskande skiljs från varandra, vän blir fiende och 
drömmen om frihet känns alltmer avlägsen. Men även i de mörkaste 
tider kan kärleken vinna över ondskan. 

Sjuttio år senare hittar den unga änkan Cassie sin mormors dagbok 
och lyckas äntligen avslöja hemligheterna om familjens mörka 
förflutna.

Erin Littekens viktiga och aktuella bok är en skakande skildring av 
oerhörda grymheter men också av människans inneboende styrka. Må 
vi aldrig glömma, så att inte historien upprepar sig själv.
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BOKFAKTA

Omfång: ca 250 s

ISBN, INB: 9789180065290

ISBN, EBOK: 9789180065313

ISBN, FIL: 9789180065306

Utgivningsmånad: April

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Magnus Liam Karlsson

Jag går nu. Tror jag
INGER LERNEVALL

En psykologisk djupdykning

”Det är första kvällen ensam i stugan, första dagen i min nya 
ensamhet, klart att det är svårt. Jag måste ha lite tålamod med mig, 
måste försöka vara lite snäll. Måste hitta sätt att hantera det som har 
hänt och som har slagit mitt liv i spillror.”

Lotta har hals över huvud lämnat allt och tagit sin tillflykt till 
sommarstugan. Mitt i livet. Kan man trycka på paus då? Starta om? 
Är det värt att riva upp allt eller finns det något att laga? Sveket 
bränner i henne och hon ifrågasätter inte bara sin omgivning utan 
kanske allra mest sig själv.

Det här är en roman om relationer som inte går att lita på. Om att bli 
långsamt manipulerad utan att förstå vad som händer. En roman om 
att tappa bort sig själv och att hitta tillbaka.
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BOKFAKTA

Omfång: ca 300 s

ISBN, DAB: 9789180064309

ISBN, EBOK: 9789180064316

ISBN, FIL: 9789180064323

Utgivningsmånad: April

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Stefan Tell

Genom ljus 0ch mörker
ANNA LARSSON

Hemligheter, livslögner och passion

Rebecka jobbar på ett flashigt fastighetsbolag, satsar allt på 
karriären men känner sig vilsen. Hon har tappat kontakten med 
barndomsvännerna, festar för mycket och längtar efter att få göra 
skillnad i världen. 

Hennes tillvaro vänds upp och ner när hon möter den nya kollegan 
Rory. Han är en tuff förhandlare och verkar stå för allt hon föraktar. Men 
han är också karismatisk och inkännande. Efter en kickoff tänds en 
gnista mellan dem och Rebecka inser att han döljer ett avgrundsdjupt 
mörker. Vem är han egentligen? Och kan hon få hans rustning att 
brista? 

Rebecka och Rory kastas in i ett kaos av passion, skam och livslögner 
som tar dem ända till Isle of Skye.

Genom ljus och mörker är en drabbande kärleksroman om två 
människor som finner varandra mot alla odds. 
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BOKFAKTA

Översättning: Aimée Delblanc

Omfång: ca 250 s

ISBN, INB: 9789180063708

ISBN, EBOK: 9789180063715

ISBN, FIL: 9789180063722

Utgivningsmånad: April

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Omer Armoni

Att älska sin dotter
HILA BLUM

Villkorslös moderskärlek som inte räcker till

En sen kväll står en kvinna från Jerusalem utanför ett hus i en stad 
i norra Holland. I huset bor hennes enda dotter med sin familj och 
genom fönstret ser kvinnan sina två barnbarn som hon aldrig har fått 
träffa. Hon knackar inte på utan iakttar dem bara en liten stund innan 
hon åker hem till Israel igen. Hon har älskat sin dotter och alltid satt 
henne främst – ändå är det avgrundsdjupa främlingskapet mellan 
dem hennes eget fel.

Genom Joelas tillbakablickar får vi följa berättelsen om en mor och 
en dotter. En barndom där ett dyrkat barn står i centrum men där 
relationen inte överlever moderns kärlek.

Hila Blums roman är en litterär pärla som med kirurgisk precision 
och många referenser skär fram ett lågmält men djupt drabbande 
familjedrama.



FACKLITTERATUR



en meteorologiska definitionen av våren är när med-
eltemperaturen är över 0°C sju dygn i följd. För mig 

handlar det däremot mer om en känsla av förnyelse och 
nysopade gator. Det är också starten på ett nytt utgivningsår 
på förlaget. En vårflod av spännande och lärorika böcker som 
väntar på att bli lästa och lyssnade på. 

Vårens fackböcker handlar om allt från diktatorn Xi Jinping 
och Afghanistan till vaccin, yrsel och en soldoktor. Böcker 
som överraskar, utmanar och berör.

Anders Sjöqvist, publicistisk chef, facklitteratur

D
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BOKFAKTA

Omfång: ca 250 s

ISBN, INB: 9789180064927

ISBN, EBOK: 9789180064934

ISBN, FIL: 9789180064941

Utgivningsmånad: Februari

Det snurrar!
Allt om yrsel och balanssjukdomar

MIKAEL KARLBERG/CHRISTIAN GEISLER

Din hjälp att återfå balansen

Hjälp, det snurrar! Helt plötsligt tappar du kontrollen över både kropp 
och sinne, det kan vara medan du är på språng, det kan vara när du 
ligger och sover. Efter några sekunder har yrseln lagt sig och en rädsla 
smyger sig på: Är det en hjärntumör? En dödlig sjukdom? 

Yrsel är den tredje vanligaste anledningen till att söka vård. Men yrsel 
är inte en sjukdom utan ett symtom, en upplevelse som kan ha många 
olika orsaker. För vissa patienter kan resan mot en tydlig diagnos vara 
frustrerande och lång. 

Det snurrar! förklarar vad som kan ha hänt i ditt balanssystem och 
varför en del drabbas av många olika symtom. Författarna ger råd 
kring självhjälp, hur du kan förbereda ett möte i vården, hur du utför 
manövrar för den vanligaste typen av kristallsjuka och vad du kan 
misstänka om behandling inte medför förbättring. Här får du veta hur 
du kan återfå din balans och ta kontroll över din yrsel.

Boken är skriven för dig som lider av yrsel men är också tänkt att 
användas som ett lättläst insteg i neurootologi för yrselintresserade 
vårdgivare.

Foto: Gabriel Liljevall

OMSLAG KOMMER
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BOKFAKTA

Omfång: ca 200 s

ISBN, KAR: 9789180060646

ISBN, EBOK: 9789180065696

ISBN, FIL: 9789180065702

Utgivningsmånad: Mars

Sånt är livet
Berättelser från akuten

MIKAEL SANDSTRÖM

Livet som läkare - soldoktorns berättelser 
från akuten

Mikael Sandström blev läkare för att jobba med livet, men yrkesrollen 
innebär också att jobba nära döden. Hans långa erfarenhet har lärt 
honom att läkaryrket är krävande, omväxlande och samtidigt oerhört 
givande, framför allt känslan av att göra skillnad, att känna sig behövd 
och att ha möjlighet att hjälpa människor när deras liv inte riktigt blev 
som de hade tänkt sig.

Efter alla år som expert i TV4 Nyhetsmorgon berättar nu Mikael 
om livet på akut- och intensivvårdsavdelningar, om personliga 
erfarenheter och möten med patienter som har berört honom utöver 
det vanliga.

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Peter Knutson
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BOKFAKTA

Översättning: Agneta Eriksson

Omfång: 288 s

ISBN, INB: 9789180064958

ISBN, EBOK: 9789180064965

ISBN, FIL: 9789180064972

Utgivningsmånad: Mars

Foto: Privat Foto: Privat

Xi Jinping
Världens mäktigaste man

ADRIAN GEIGES/STEFAN AUST

Diktaturens leende ansikte

Världens mäktigaste ledare är inte längre USA:s president utan Xi 
Jinping, generalsekreterare för det kinesiska kommunistpartiet och 
Kinas president. Kina är en global ekonomisk stormakt och samtidigt 
en fruktad kommunistisk diktatur. Det moderna Kina har detta 
motsägelsefulla system att tacka för den ekonomiska och politiska 
framgång landet upplever. Xi Jinping har i princip all makt i det allt 
mer auktoritära landet. Ändå är det få av oss som vet något om 
honom. Var kommer han ifrån, vilka är hans drivkrafter – och vad kan vi 
förvänta oss av Kina i framtiden?

De tyska journalisterna Stefan Aust och Adrian Geiges gör en analys 
av makt, personkult och envälde. Om du vill förstå Kina måste du lära 
dig mer om Xi Jinping
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BOKFAKTA

Omfång: ca 350 s

ISBN, INB: 9789180064415

ISBN, EBOK: 9789180064422

ISBN, FIL: 9789180064439

Utgivningsmånad: April

BAZAR FÖRLAG – VÅR 2023

Foto: Gabriel Liljevall

Ut ur Kabul
Den svenska evakueringen från Afghanistan

ROBERT KARJEL

En ingående och unik skildring av Sveriges 
sista dagar i Kabul

Under sommaren 2021 tar talibanerna återigen över makten och under 
kaotiska förhållanden evakuerar de utländska trupperna Afghanistan. 
Robert Karjel har genom ett unikt arbete fått tillgång till alla de som 
deltog i insatsen och upplevde det inifrån och på plats. Allt från 
välkända ambassadörer och ljusskygga specialförbandsoperatörer till 
de drabbade afghaner som försökte fly och nå tryggheten.

Till sist är bara Abbey Gate öppen, tiotusentals människor är fast 
i ett lika desperat som kokande folkhav. Klockan tickar, alla vet att 
attentatsmän är på väg. 

En bok som i sin avskalade skildring i grunden skakar om den svenska 
självbilden.
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Foto: Joel Nilsson

BOKFAKTA

Omfång: ca 300 s

ISBN, INB: 9789180063906

ISBN, EBOK: 9789180063913

ISBN, FIL: 9789180063920

Utgivningsmånad: April

Vaccinjägaren
Om Sverige, Europa och världens jakt på Covid-19- 
vaccinet

RICHARD BERGSTRÖM OCH NILS BERGEÅ

Vaccin – räddaren i nöden

Följ med bakom kulisserna under den desperata jakten på vaccin mot 
Covid-19.

Våren 2020 står världen handfallen inför en pandemi utan 
motstycke i modern tid. I det läget utsåg regeringen en nationell 
vaccinsamordnare som fick uppgiften att säkra Sveriges tillgång till 
de covid-19-vaccin som ännu bara fanns på papperet. Uppdraget 
gick oväntat till en okänd apotekare uppväxt i Länsmansgården på 
Hisingen – Richard Bergström.

Snart stod det klart att vägen till vaccinerna skulle gå via EU-
samarbete. Richard tog en ledarroll i den lilla grupp som förhandlade 
direkt med vaccintillverkarna. Nu berättar han om det okända spelet 
bakom kulisserna när han och EU-förhandlarna, genom en väl avvägd 
vetenskaplig helgardering, säkrade vaccin till Sverige, Europa och 
stora delar av den övriga världen.






