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Under en kall och mörk vecka i januari 
hittas döda män runt om i Stockholm. De 
är alla mördade på ett våldsamt sätt, till 
synes utan samband och med kryptiska 
tecken lämnade på kropparna …

Signe Grahn är en filmskapare som desperat söker efter 
nästa actionfyllda blockbuster. Hon har stått på randen 
av berömmelse men blivit blåst av en manlig kollega. 
Därför tar hon tacksamt emot det oväntade uppdrag 
som erbjuds henne via nätet, av en man som kallar  
sig Ola. 
 Björn Fors, lärare och beteendevetare vid psyko- 
logiska institutionen på Stockholms universitet, 
blir inkallad till mordteamet för att ingå i Gärnings-
mannaprofilgruppen på Rikskrim. Det är med lika delar 
frustration och lättnad som Björn involverar sig i jakten 
på mördaren. Han har en trasslig skilsmässa och ett 
häftigt temperament att bearbeta. Och så måste han ta 
hand om hunden Nappe.   
 Regissören är en snabb och filmisk pusseldeckare 
med brutala inslag som ytterst handlar om skuld, straff 
och försoning.
 Angelika Braun skriver för närvarande på ett 
filmmanus utifrån boken och har i både bok och film 
skapat sin berättelse med Per Morberg i rollen som 
kriminalpsykologen Björn Fors. 

Angelika Braun 
är utbildad filmare och har 
arbetat såväl i Sverige som i 
Kalifornien, London, Holland 
och Malta. 
 Hon har gjort långfilm, 
kortfilm, musikdramer, 
teaterpjäser och spelmanus 
samt arbetat med internet- och 
multimedialösningar. Hon har 
även regisserat.
 År 2010 debuterade 
Angelika som författare med 
ungdomsromanen Afrikas 
hemlighet tillsammans med 
fotografen Mattias Klum.
foto: anna-lena ahlström

REGISSÖREN

Angelika Braun

Unik lansering! Rollen som Björn Fors är 
specialskriven för skådespelaren och  
matprofilen Per Morberg, både i boken 
och den tänkta filmen

 

Detta är den första boken i en serie med 
kriminalpsykolog Björn Fors i huvudrollen

Flickor och unga kvinnor som sviks av 
samhället är ett ständigt aktuellt tema  
i debatten

Angelika Braun | Regissören | Omslagsfoto: Anna-Lena Ahlström
Omslag: Malin Westman | Format: 135 x 210 | Inbunden | Ca 250 s. | Utgivning: okt. | ISBN 978-91-87769-16-0
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I Sverige älskar vi bröd. Och vi är 
fantastiskt duktiga på att baka det 
också! Många har dock problem 
med att äta bröd bakat på vanligt 
vitt mjöl, de känner sig uppblåsta i 
magen och kan få smärtor.

I Lugn mage med gott bröd har dietisten 
Sofia Antonsson valt ut ett 40-tal recept på 
goda bröd – med och utan gluten – som anses 
minska symptomen på så kallad ballongmage 
eller IBS (Irritable Bowel Syndrom). 
 Recepten är enkla och baserar sig till stor del 
på naturligt glutenfria mjölsorter för att minska 
på mängden stärkelse och tillsatser. De är 
anpassade till kostbehandlingen FODMAP och 
innehåller ett hanterligt antal ingredienser som 
finns i de flesta butiker. 
 Här får du lära dig baka glutenfritt, baka 
med dinkel, välja rätt mjölsorter och göra 
surdegsgrund. 

Många har fått upp ögonen för 
tarmens betydelse och intresset 
hos konsumenter och media växer

Sofias första bok såldes på kort 
tid i 12 000 exemplar, den andra 
släpptes i januari 2015 och har redan 
sålt i 5000 ex

Sofia Antonsson | Lugn mage med gott bröd –  
Receptanpassade till Fodmap – för dig med IBS 
Foto: Magnus Fond. | Formgivning: Åsa Nilsson/rubymelt 
Ca 40 recept | Format: 200 x 230 | Inbunden | Ca 112 s. 
Utgivning: aug. | ISBN 978-911-87769-38-2 

LUGN MAGE MED  
GOTT BRÖD

Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med inriktning 
på ömtåliga magar eller IBS (Irritable Bowel 
Syndrom). Hon är också författare till två böcker 
om mat och IBS som rönt stora framgångar – 
Lugn mage med IBS (12 000 ex) och Mera lugn 
mage med IBS (släpptes i januari 2015 och har 
redan sålt i 5 000 ex). 

UNDERBART GOTT I EN CROCK-POT

Anette Rosvall 
Att göra långkok i en elektrisk gjutjärnsgryta är en smart lösning för dig som 
älskar mat, men har ont om tid.
 Med en slowcooker lagar du maten på ett enkelt, hälsosamt och roligt sätt. Lägg 
i köttet, grönsakerna, vattnet, ja allt du vill ha i din maträtt på morgonen. När du 
kommer hem efter jobbet är grytan klar. Maten tillagas i låg temperatur och blir 
fantastiskt mör och smakrik. 

Anette Rosvall | Underbart gott i en Crock-Pot | Foto: Charlotte Gawell  
Omslag: Siwe Design | Format: 194 x 240 | Ca 160 s. | Ca 50 recept 
Inbunden | Utgivning: okt. | ISBN 978-91-87769-37-5
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Kjell Enhager är en av Sveriges mest framgångsrika coacher. I snart 30 års tid har 
han hjälpt många av världens främsta idrottsstjärnor, kulturpersonligheter och 
företagsledare till nya höjder i sin karriär. 
 Men vad är det som gör att vissa människor och vissa företag når så mycket 
längre än andra? Vad är framgångsreceptet? 

Kjell Enhager har en bakgrund inom proffsgolfen. Idag jobbar han med de största 
bolagen inom näringslivet samt symfoniorkestrar, skådespelare och världsnamn inom 
bland annat golf, tennis, skidor, ridning och hockey. Hans öppna föreläsningar drar 
tusentals människor varje gång. 

Kjell Enhager | Tänk lösningar, inte låsningar – 7 steg till att må och gå bra
Omslag: Nina Hoogland | Format: 135 x 210 | Ca 250 s. | Inbunden | Utgivning: okt.
ISBN 978-91-87769-18-4

Stephen R. Covey
De 7 goda vanorna
Denna revolutionerande bok 
om ledarskap och personlig 
utveckling går djupare än 
den vanliga management- 
litteraturen.

Översättare: Mia Poletto Andersson-
Danskt band | Format: 140 x 212
Ca 350 s. | ISBN 978-91-87769-39-9

Anna Frisk
En riktig födelsedag
Anna Frisk har samlat 
sina bästa erfarenheter 
och strategier efter 20 
år i branschen och flera 
hundra förlossningar.  
Till alla som vill känna  
sig lugna och trygga när  
de föder. 

Mb | Format: 155 x 225
161 s. | Utkommen
ISBN 978-91-981987-0-6

Lars Erlman
Inte bara snack
Självutlämnande och  
engagerande av Lars 
Erlman, mannen som 
gjorde en svensk klassiker 
inom 24 timmar!

Danskt band | 130 x 210
123 s. | Utkommen
ISBN 978-91-87769-27-6

Peter Erikson
Ledarskapets möjligheter 
– 40 vanliga fällor och  
tänkbara lösningar
Konkreta tips för att hantera 
varningssignalerna på 
arbetsplatsen och förslag  
på hur det egna ledarskapet  
kan utvecklas.

Omslag & illustrationer: Martin Gradén 
Inbunden | Format: 170 x 240 | 260 s.
ISBN 978-91-87769-34-4

TÄNK LÖSNINGAR, INTE LÅSNINGAR

Kjell Enhager

MORMORS MAT  
– HUNDRA ÅR AVHUSMANSKOST

Maria Holm
Den vackert illustrerade kokboken Mormors Mat innehåller klassiskt svensk 
husmanskost från ett drygt sekel. Kokboken innehåller dryga 150 recept från 
aladåb till örtagårdssås. Recepten, som är utförliga och enkla att följa, kommer 
från tre generationer husmödrar – författarens mamma Kerstin, mormor Sonja 
och gammelmormor Cecilia. Det här är en kokbok, både för unga som vill lära sig 
laga svensk husmanskost, och äldre som vill återuppleva barndomens favoriter. 

Maria Holm | Mormors mat – Hundra år av husmanskost 
Omslag & illustrationer: Bo Lundberg | Ca 200 s. | Format: 195 x 225 
Inbunden, klotband | Utgivning: okt. | ISBN 978-91-87769-29-0 



SKRIVA BARNBOK Annika J. Nasiell 
Ur innehållet:
Skillnaden mellan barn- och vuxenböcker / Vad får en barnbok innehålla? 
Den dramatiska kurvan / Din idé / Handlingslinje och synopsis / Börja och 
sluta / Jag-berättelser / Miljöbeskrivning / Påklädda djur

Annika J. Nasiell är skrivcoach, redaktör och 
barnboksexpert. Hon har arbetat i många år som 
chefredaktör på Barnens Bokklubb. År 2009 kom hennes 
bok Börja skriva. Sedan 2013 håller hon egna skrivarkurser 
för barn och vuxna; läs mer på hemsidan borjaskriva.se.
foto: simon cederquist

Annika J. Nasiell | Skriva barnbok | Omslag: Siwe Design | 118 x 168
Inbunden | 128 sidor | Utgivning sept. | ISBN 978-91-87769-35-1 
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ATT LEVA MED LÅNGTIDSSJUKA BARN 
– DET BLIR BRA ÄNDÅ   Maria Nystedt
Insikten om att ditt barn är allvarligt sjukt är skrämmande

För några år sedan var Marias familj en helt vanlig Stockholmsfamilj. Men 
när barn nummer två föddes ändrades livet bara på några timmar. Första 
dygnet upptäcktes att något inte stämde med Adrians blodvärden. Därefter 
följde två år av provtagningar, undersökningar och blodtransfusioner, 
som slutligen resulterade i en mycket ovanlig kronisk diagnos: en svår 
blodbristsjukdom som gör honom beroende av blodtransfusioner var tredje 
vecka för att överleva. 

Maria Nystedt är uppväxt i Jakobstad, Finland. Idag bor 
hon i Palma, Mallorca, med sin familj: barnen Maximilian 
7 år och Adrian 4 år, samt maken Magnus. Maria driver 
eget företag som spakonsult i vilket hon arbetar med 
affärsutveckling, koncept och utbildning.
foto: petra kyllerman

Maria Nystedt | Att leva med långtidssjuka barn – det blir bra ändå
Foto: Petra Kyllerman | Formgivning: Malin Westman
Inbunden | Utgivning okt. | ISBN 978-91-87769-32-0

Fakta
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Mästerligt språk och nerver som dallrar 
i absurda berättelser

Bårhuset handlar om 17-åriga Amanda som 
sommarjobbar som bårbärare på sjukhuset. 
Hon trivs och arbetskamraterna är trevliga, 
men så är det Bosse. Det är något med honom 
som känns fel – förutom att det tunna mörka 
håret alltid är otvättat och de mörkgula 
tänderna ser äckliga ut – är det sättet han glor 
på som känns mest obehagligt.
 När Oliver träffar sin drömtjej Julia råkar 
han ta livet av henne. Av misstag. Det hade 
aldrig hänt om inte hennes hjärta hade haft den 
ovanliga egenskapen att sitta på utsidan av 
bröstkorgen …
 Om Caroline inte hade Per vet hon inte vad 
hon skulle ta sig till. I skolan är hon mobbad 
och bästa kompisen är bortrest. Per svarar 
alltid med ömma och uppmuntrande ord på 
nätet när hon behöver honom. Och nu ska de 
äntligen träffas!

Douglas Foley | Bårhuset | Omslag: Malin Westman
Format: 123 x 200 | Danskt band | Utgivning: sept.
ISBN 978-91-87769-36-8
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BÅRHUSET

Douglas Foley
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Douglas Foley författare till Habib och ungdomstrilogin Shoo bre, Shoo len och Shoo 
mannen. För Shoo Bre fick författaren Nils Holgersson-plaketten 2004, 2012 hade filmen 
med samma namn premiär. foto: michel hjorth

– Ungdomsboken slår försäljningsrekord

– Känd författare som ständigt håller sig à jour  
 med vad ungdomar tycker och tänker



Staffan Götestam, vän med Astrid 
Lindgren och grundare av Sagohuset 
Junibacken, barnboksdebuterar 

Funny är en tuff flicka som utmanar sina rädslor 
och klarar av farligheterna i magisk realistisk stil. 
Magiska fingrar, i serien Funnys äventyr, passar 
bra att läsa högt, eller läsa själv för barn som 
läst några böcker. Boken är genomillustrerad  
i fyrfärg. 

Här möter vi Funny då hon letar efter sitt 
guldhalsband kring den gamla eken. Hon får  
en plötslig ingivelse, knäpper med fingrarna, 
och se – hon kan tala med eken! På ekens 
inrådan ger sig Funny in i dess djupa inre för 
att leta efter medaljongen. Där stöter hon på 
oroliga lysmaskar, en otäck spindel och en 
hjälpsam mus … 

MAGISKA FINGRAR

Staffan Götestam
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Staffan Götestam | Magiska fingrar – Funnys äventyr
Illustrationer: Louise Jacobsson
Formgivning: Malin Westman | Inbunden
Format 150 x 210 | Sidor ca 128 
Färgillustrationer 30 st | Utgivning sept.
ISBN 978-91-87769-30-6

Staffan Götestam | Johanna Westman, recept
Funnys finurliga fakta | Illustrationer: Louise Jacobsson
Formgivning: Malin Westman | Häftad | Format 150 x 210 
Ca 12 s. | Utgivning sept. | ISBN 978-91-87769-30-6

Louise Jacobsson Illustratör 
utbildad inom på Central Saint Martins 
College of Art and Design i London. Hon 
har illustrerat en mängd bilderböcker, 
antologier och skolböcker.
foto: kari kohvakka

Staffan Götestam är dramatiker 
och en av grundarna av sagohuset 
Junibacken. Nu debuterar Staffan 
Götestam som barnboksförfattare. 
foto: kari kohvakka
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