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Besök oss på Bok och Bibliotek! 
Självklart kommer Tundell Salmson audio att vara på plats på bokmässan, Bok och Bibliotek, i 
Göteborg den 25–28 september. Vi finns i monter B03:32. Hjärtligt välkomna! 

 
 

 
Program i vår monter; B03:32: 
 
Fredagen den 26 september: 

 13:30; Lars Lerin signerar sin senaste ljudbok Snigelsommar, uppföljaren till succén Det tysta 
köket. 

 
Lördagen den 27 september 2014: 

 11:00; Staffan Westerberg signerar sin nyutgivna diktsamling Hoppla, samt sin självbiografi 
Elvaåringen. 
 

 13:30; Aino Trosell signerar sin senaste samling med kriminalnoveller; Min grav är din – 
Krimineller II, samt de tre kortromanerna Nyårsnatt, Isbränna och Lojalitetens pris. 
 

 14:30; Staffan Westerberg signerar sin nyutgivna diktsamling Hoppla, samt sin självbiografi 
Elvaåringen. 
 

 
 
I vår monter har ni dessutom möjlighet att lyssna på smakprov ur våra böcker, få veta mer om vår 
utgivning, samt naturligtvis köpa med er böcker hem om så önskas. 
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Vår utgivning i urval (2014): 
 

 Det här är inte mitt land av Kristian Lundberg – en debattbok om det svenska samhället. 

 Lojalitetens pris av Aino Trosell – en gripande berättelse om att livet är för kort och att 
lojaliteten har sitt pris. 

 Sist jag var som lyckligast, Mitt lyckliga liv och Mitt hjärta hoppar och skrattar av Rose 
Lagercrantz – hyllade barnböcker med den härliga, fundersamma Dunne som huvudperson. 

 Sökarnas tid av Liam Norberg – en stark berättelse om livet och vägen tillbaka efter ett långt 
fängelsestraff. 

 Fyra x Forsberg av Kristian Lundberg – fyra banbrytande nutidsdeckare om kriminalaren 
Forsberg som kämpar mot både inre och yttre demoner i ett hårdnande Malmö. 

 En för alla och alla för en av Kirsti Torhaug – en lysande debutnovell om hämnden som ju är 
så ljuv och smakfull … 

 Min grav är din – Krimineller II av Aino Trosell – en samling kriminalnoveller inom Trosells 
egen unika genre – krimineller. 

 Flickoffret av James Oswald – en välskriven och gastkramande deckare. Den första delen i 
den hyllade serien om den skotske kommissarien McLean. 

 Snigelsommar av Lars Lerin – uppföljaren till succén Det tysta köket. Snigelsommar är lika 
doftande, nära och egensinnig som den första boken. 

 Hoppla av Staffan Westerberg – en diktsamling där Westerberg reser genom livet. Boken 
innehåller hans teckningar och en ljudbok där han själv läser dikterna. 

 På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque – en klassisk krigsskildring från första 
världskriget. 

 Blod, droger och rock’n’roll av Janique Svedberg – en självbiografisk berättelse om glamour, 
missbruk och tillfrisknande. 

 Outtalat av Sarah Rees Brennan – en ungdomsfantasy med deckarinslag som slagit stort 
utomlands. Första delen i en trilogi. 

 
Flera av våra böcker finns i olika format. 

 
Om förlaget: 
Tundell Salmson audio är en del av Tundell och Salmson AB. Tundell Salmson audio ger ut 
ljudböcker, e-böcker, böcker samt läromedel med ljudinslag. För mer information besök 
gärna www.tundellsalmsonaudio.se och följ oss gärna på Facebook, Twitter och Instagram. 
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