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Vi går in i ett nytt decennium och för förlaget innebär det också att 
vi snabbt rör oss emot vårt tioårsjubileum. I det sammanhanget är 
det extra roligt att se vårens utgivning där vi har författare som har 
varit med oss länge och som fortsätter att glädja oss med nya 
spännande och intressanta böcker. En av de författare vi har satsat 
mycket och framgångsrikt på är Elin Eldestrand som nu kommer 
med den avslutande delen i hennes oerhört populära trilogi om Charlie. 
Gräddhyllan som kommer nu i januari kommer att underhålla sina läsare 
stort precis som de tidigare delarna En blivande hemmafrus bekännelser och 
Drömmar och dilemman har gjort. Vårt utbud med skruvad feelgood växer 
stadigt och här är Elin en verklig stjärna.

 Göran Magnusson har hittat sin egen uppskattade nisch relationsromaner i  
lantbruksmiljö. Senare i vår kommer också hans tredje bok hos oss, men redan nu 
i mars får vi njuta av hans prisnominerade debut Den danska älskarinnan i 
pocket. Vi tror att detta är en pocketbok som kommer synas mycket framöver  
då den passar väldigt många.
 Annika Anderbark är emellertid ett nytt namn hos oss och här har vi nöjet 
att starta en trilogi istället för att avsluta en. Oväsen i Älvdalen är en enormt 
gripande historisk roman om 1600-talets häxprocesser i Sverige och bygger 
på ett stort forskningsarbete kring vad som verkligen hände. Trilogin 
Eldarna kommer levandegöra ett stycke svensk historia som intresserar 
många.
 Dan Nilsson har etablerat sig som deckarförfattare med Bevakaren  
och Jag följer dig och nu breddar han sitt författarskap till coolaste  
tänkbara relationsroman. Metallskallar ger en inblick i hårdrocksvärlden 
av ett sällan skådat slag. Går det att vara en rocker och ändå ha ett  
fungerande familjeliv?
 Även i april lyfter vi fram ett spännande och högaktuellt ämne när 
vi ger ut Moscow Baby av Håkan Lindgren i pocket. Hur fungerar det 
här med surrogatmödraskap egentligen och vilka risker innebär det 
för ett gaypar att åka till Ryssland, ett av världens mest homofoba 
länder, för att skaffa barn? Håkan har skrivit en spännande relations-
roman som öppnar en helt ny värld för många läsare. 
 Vi ser fram emot att gå in i 2020 med er och hoppas att ni kommer  
att njuta av många av de spännande berättelser som vi nu och framöver 
får chansen att arbeta med tillsammans med våra mycket engagerade  
författare. Varmt välkomna!

Lars Rambe, vd Hoi Förlag
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Charlie är nyförlovad med Erik och den glänsande ringen på hennes finger  
får hela Luddinge att kyssa marken hon går på. Som om det inte är nog har 
hon fått korn på ett tjusigt jobb, men den nye överdirektören erbjuder henne 
ett arbete som innebär att lyfta på kjolen när helst hans lustar faller på. Men  
en pilsk överdirektör är långt ifrån Charlies enda problem – Eriks mor är fast 
besluten att göra sin son arvlös om han gifter sig med Charlie. Charlie  
upptäcker den hårda vägen att en död greve drar till sig onödigt mycket  
uppmärksamhet och till råga på allt hittas en begravd kropp i Tok-Gullans 
trädgård. Hemligheten bakom den döda kroppen får Charlie att undra om 
hennes mamma är i fara.

Gräddhyllan är tredje och sista delen i den skruvade feelgoodserien  
En framtida hemmafrus bekännelser – en bisarr skröna som inte ska tas  
på alltför stort allvar.

Utkommer 21 jan 2020

FORMAT Inbunden
ISBN 978-91-7697-208-3
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ELIN ELDESTRAND

GRÄDDHYLLAN

Elin Eldestrand är född och 
uppväxt i Ludvika som även står 

modell för den fiktiva staden Luddinge 
där hennes romaner och noveller om 

Charlie utspelar sig. Idag bor hon 
tillsammans med sin man och deras barn 
och hundar i en villa på Färingsö utanför 

Stockholm, men hon har även bott i Australien, 
USA och Kina under längre perioder. Elin har en 
fil mag i medie- och kommunika tionsvetenskap 

och en fil kand i engelska. Hon har jobbat som 
tidningsreporter, inom film- och tv-branschen 

och som handläggare på Länsstyrelsen. 
Numera jobbar honom inom Svenska kyrkan, 

skriver böcker och säljer noveller och 
artiklar till tidningar. 

En framtida hemmafrus bekännelser 
utkom 2016 och uppföljaren 

Drömmar och dilemman 2017.

https://www.adlibris.com/se/bok/graddhyllan-9789176972083


Tjänstemannen Erik Hammarström som är skild sedan några år, tar efter  
pappans dramatiska död över föräldragården Källetorp. Han hyr ut torpet på 
gården till en familj från Köpenhamn, vilket blir inledningen på en dramatisk 
sommar där kärlek och otrohet bryter nya fåror i de steniga Smålandsåkrarna. 
Vi får följa passion och dramatik med starka personligheter från vitt skilda  
miljöer som driver den spännande historien framåt mot oväntade upplösningar.

Den danska älskarinnan är en relationsroman där lantbrukarlivet i 
Småland och det febriga arbetet på en reklambyrå i Köpenhamn tecknar en  
realistisk bakgrund till en historia där otillåten åtrå kämpar mot samveten. Där 
också vänskap slår rot och utvecklas på den kargaste av platser. Vi får rika  
miljöbeskrivningar, fängslande personporträtt och en berättelse om livets 
ytterkanter. Ytterligheter som berövar oss livet, men som också kan skänka  
det omätbart stora i tillvaron.

Den danska älskarinnan är första fristående boken i Familjesagan på 
Källetorps gård. De två andra romanerna i serien är Storbondens pipa (2018) 
och Svägerskans kontrakt (2020).

Göran Magnusson är uppvuxen i Malmö 
och bosatt i Jönköping. Han är agronom 
men skrivandet har i olika former varit 
närvarande under en stor del av hans yrkesliv.  
I mycket har det handlat om PR och marknads-
föring, med sporadiska inslag av lyrik. Den 
danska älskarinnan är Görans debut.

Nominerad till Studieförbundet Vuxenskolans 
författarpris 2017 (Storbondens pipa 2018).

”/…/ jordnära och realistiskt. Det är en roman 
att tycka om!” Inger Lundqvist, Norran

Utkommer 15 mars 2020

FORMAT Pocket
ISBN 978-91-7697-232-8
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GÖRAN MAGNUSSON

DEN DANSKA ÄLSKARINNAN
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https://www.adlibris.com/se/bok/den-danska-alskarinnan-9789176970164
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Året är 1668. Den lilla socknen Älvdalen står på randen till vad som  
kommer att bli Sveriges största häxprocesser. Det viskas om trollkonor  
och snart sprids ryktet som en löpeld om att Gertrud har gått på vatten. 
Länsmannen har mycket att bevisa efter sina tidigare misslyckade  
försök att få fast trollkonorna.

Efter månader av förhör erkänner Gertrud till slut att hon har farit till 
Blåkulla och det dröjer  inte länge förrän fler kvinnor ställs inför samma  
anklagelser. Om de döms väntar bålet.

Oväsen i Älvdalen är en roman som bygger på historiska fakta och  
autentiska minnesanteck ningar från trolldomsprocesserna.

Boken är första delen i serien Eldarna där Annika Andebark på ett  
trovärdigt och gripande sätt skildrar båda sidor av processerna och ställer 
frågan: Hur kunde det hända?

Utkommer 21 mars 2020

FORMAT Inbunden
ISBN 978- 91 -7697 -215- 1
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ANNIKA ANDEBARK 
OVÄSEN I ÄLVDALEN

Annika Andebark föddes 1969 
i Simrishamn och bor idag i både 

Ystad och Billesholm när hon inte 
befinner sig i Älv dalen. Efter jurist-

examen i Lund 1992 var hon tingsnotarie 
vid Kristianstads tingsrätt och arbetade 

därefter inom humanjuridik och var advokat 
fram till 2014. Intresset för trolldoms-

processerna väcktes samma år. Idag driver 
Annika bloggen www.andebark.se. Genom 
sidan www.trollkona.se blir researchen om 

trolldomsproces serna tillgänglig för alla. 
Förutom att skriva så tycker  Annika om att 

cykla och skriver om sina upplevelser på 
cykeln och platser hon har besökt på sidan 

www.cyklat.se. Hon gillar även yoga och 
att påta i trädgården. Annika har varit 

engagerad i kvinnors företagande 
under många år och vill gärna lyfta 

fram kvinnorna i historien.

https://www.adlibris.com/se/bok/ovasen-i-alvdalen-9789176972151
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Dan Nilsson är född 1971  
i skånska Eslöv, där han växte upp med att 

lyssna på musik och spela i olika rockband. Som 
vuxen fortsatte han med musiken i rollen som hårdrocks-

recensent, men framför allt utvecklades han som journalist 
och tidningsmakare. Han är också utbildad manusförfattare för 

film och tv, samt har skrivit spännings romanerna Bevakaren (2015) 
och Jag följer dig (2017). Han bor numera i Årsta utanför Stockholm 

tillsammans med sin familj. När han närmade sig medelåldern började 
han fördjupa sitt intresse för musik och idén till Metallskallar föddes. 

Livet hade trots allt förändrats, men på vilket sätt? Och vad fanns 
egentligen kvar från förr?

Äntligen kan Sara få ett lugnt och harmoniskt liv – om hon bara kan komma 
över sin medel ålderskris. Kanske blir allt bättre om hon får lira hårdrock igen.

Markus söker samma lugn i sitt liv. Som nyskild med två barn gäller det att 
få ihop vardagen. Men när han förälskar sig i sin gamla flickvän Sara blir allting 
ett smärre kaos – särskilt som att hon vill ta igen de förlorade åren och börjar 
konkurrera med hans hårdrockband. Vem ska nu styra upp  vardagen?

Men så en vacker dag tar Sara ett drastiskt beslut som ska rädda både  
kärleken, vänskapen i det gamla kompisgänget och bandet – ett beslut som 
leder dem till Sweden Rock Festival i Blekinge. Allt kommer att bli bra – om  
alla bara är med på hennes planer.

Metallskallar är en relationsroman om en generation som växt upp  
och mognat, samtidigt som de gamla attityderna lever kvar. Har hård rockaren 
egentligen förändrats – eller är det världen runt omkring som inte längre är 
densamma?

DAN NILSSON

METALLSKALLAR

Utkommer 21 mars 2020

FORMAT Danskt band
ISBN 978 -91- 7697- 206- 9
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https://www.adlibris.com/se/bok/metallskallar-9789176972069


fo
to

: O
sk

ar
 O

m
ne

Pariskillarna Jacob och Victor vill skaffa barn. Vägen för dem till en surrogat-
mamma i Moskva och ett land där homofobin ligger som en mörk dimma  
över deras redan svåra val. Det blir inte enklare av att deras tillvägagångssätt  
kan leda till både böter och fängelse hemma i Frankrike.

Vi får följa svenske Jacobs och franske Victors både känslosamma och  
strapatsfyllda färd till Moskva, men det blir också en inre resa. Gör de rätt?  
Vad händer om och när de kommer tillbaka till Paris? Håller kärleken mellan  
dem? Är barnet ett bevis på deras starka band eller är drivkraften en annan? 
Omgivningens reaktioner och inbland-ning rör upp starka känslor och  
skapar konflikter från oväntat håll. 

Moscow Baby är en laddad relationsroman om kärlek, uppoffringar,  
rädsla och drömmar.

Utkommer 15 april 2020

FORMAT Pocket
ISBN 978-91-7697-236-6
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HÅKAN LINDGREN 
MOSCOW BABY

Håkan Lindgren 
flyttade till Paris för snart 

tjugo år sedan. Från storstads-
pulsen drog han vidare till en liten by 

i nordöstra Frankrike där han idag bor 
med man och dotter. Båda miljöerna 

liksom den svenska hemstaden Göteborg 
utgör scenen för hans skrivande. Håkan har 

tidigare gett ut noveller i flera olika genrer, 
bland annat på Hoi Förlag. Moscow Baby är 

den fristående uppföljaren till Att raka en 
zebra som kom ut 2015.

”Miljöbeskrivningarna från Paris är så fint målade att 
jag som har besökt staden känner igen mig och jag är 

säker på att de som inte har varit där blir nyfikna. 
Skildringarna från Ryssland är spännande, nästan 

thrilleraktigt dramatiska. Att Håkan Lindgrens 
egna erfarenheter av att skaffa barn i Ryssland 

ligger till grund för romanen är självklart. Jag 
hoppas att boken också kan vara en stor 

inspiration för andra enkönade 
äktenskap i samma situation.”

Nisse Scherman

https://www.adlibris.com/se/bok/metallskallar-9789176972069
https://www.adlibris.com/se/bok/moscow-baby-9789176972366


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

POCKETTIPS!

Ty riket är mitt
Henrik Fock

Mordet på Sara Weiss
Dennis Karlsson

De kallar oss zombier
KG Johansson

Livmodermakt
Erika Rockborn

Vampyrist
Cecilia Fredriksson

Den digitala drogen
Patrik Wincent

Gryningspyromanen
Widlund & Wikdahl & Walldén

Makten och härligheten
Henrik Fock

I evighet, amen
Henrik Fock

Dödlig åtrå
Susanne Ahlenius

https://www.adlibris.com/se/bok/ty-riket-ar-mitt-9789176972007
https://www.adlibris.com/se/bok/mordet-pa-sara-weiss-9789176972182
https://www.adlibris.com/se/bok/de-kallar-oss-zombier-9789176970898
https://www.adlibris.com/se/bok/livmodermakt-9789176972076
https://www.adlibris.com/se/bok/vampyrist-en-bok-om-riktiga-vampyrer-9789176972052
https://www.adlibris.com/se/bok/makten-och-harligheten-9789176972014
https://www.adlibris.com/se/sok?q=gryningspyromanen
https://www.adlibris.com/se/bok/den-digitala-drogen-konsten-att-hantera-din-teknik-9789176971963
https://www.adlibris.com/se/bok/dodlig-atra-9789176972199
https://www.adlibris.com/se/bok/i-evighet-amen-operation-snovit-9789176972021


SVERIGES STORA  
        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. Novellsamlingen Pom Pom Parlour av Emma Nin  
och Kendras blind date av Ella-Maluca Floyd ges båda  
ut i pappersformat.

Förlaget ger ut kända namn såsom Amanda Tartt, Emma  
Nin, Nina Parker, Jenny Johansson, Amalia Vilde,  
Susanne Ahlenius och Alice Winter.

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. 

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


Vi har ljudböcker för alla smaker – populärfack, barn och  
ungdom, spänning, skräck, fantasy, sci-fi, erotik och feelgood.  
Här är några av våra nyheter.

LJUDBOKSTIPS!

Flykten från Olympo (1)
Lisa Hågensen

Ingen jord den andra lik
Varg Gyllander

Charlie – en framtida hemmafrus 
bekännelser, samlingsvolym

Elin Eldestrand

Rolfs sista önskan
Anton Landgren

Spelet om att vara någon  
eller ingen alls

Cannie Möller

Varelsen
Eric Worén

https://www.storytel.com/se/sv/books/1000283-Flykten-fraan-Olympo
https://www.storytel.com/se/sv/books/793835-CHARLIE-10-noveller-Samlingsvolym
https://www.storytel.com/se/sv/books/554686-Rolfs-sista-oenskan
https://www.storytel.com/se/sv/books/592803-Spelet-om-att-vara-naagon-eller-ingen-alls
https://www.storytel.com/se/sv/books/136300-Ingen-jord-den-andra-lik
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