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Tundell Salmson audios digitalsatsning
ger stor bredd i höstutgivningen
Många genrer finns representerade i Tundell Salmson audios höstutgivning. ”Vi har stor bredd bland våra böcker, vilket
alltid är vår målsättning”, säger vd Veronica Kesen Tundell. Dessutom sker en digital storsatsning, som har möjliggjort
en större utgivning.
– Vi har aldrig tidigare gett ut så många titlar. Det är en stor bredd bland böckerna – klassiker, deckare, noveller och barnböcker.
Bland annat. I höstens utgivning finns både en debutant och prisbelönta författare. Det känns oerhört spännande och
inspirerande, säger Veronica Kesen Tundell, som är vd på Tundell Salmson audio.
Dessutom sker en stor digital satsning. Flera av titlarna ges ut som e-bok och mp3-fil.
– Det ger oss möjlighet att ge ut betydligt fler böcker. Bland annat ger vi ut hela fem noveller av Aino Trosell under hösten,
berättar Veronica Kesen Tundell och fortsätter:
– Besök gärna vår monter på Bokmässan i Göteborg för att få veta mer. Vi finns på Digitala Torget, monternummer F00:23.

Här följer samtliga hösttitlar, utgivna och kommande:
Augusti:
"Som om vi hade glömt" av Daniel Poohl. Uppläsare: Shanti Rooney. Format: cd+mp3-fil.
Expos chefredaktör Daniel Poohls skönlitterära debut är en uppväxtskildring om utanförskap, klass och en pojkes sökande efter
en identitet i ett Sverige där flyktingförläggningar sätts i brand och där en kallblodig mördare riktar lasersiktet mot invandrare.
"Pojkjäveln" av Aino Trosell. Uppläsare: Thomas von Brömsen. Format: mp3-fil+e-bok.
Han är så förbannad på sin son att han till och med drömmer om att döda honom. Han älskar sin son, men den jäveln vill bli
svetsare! Hur ska han hantera sin frustration?
September:
"Som från ingenstans" av Aino Trosell. Uppläsare: Torsten Wahlund. Format: mp3-fil+e-bok.
Tioåriga Inga-Lisa ska besöka sin pappa i Mora. När hon hoppar av tåget är det mörkt och hon hittar inte. Då kommer en man
fram till henne och säger: ”Ingen vet var du är, eller hur?” Han är väl snäll, eller …?

"Om hjärtat ännu slår" av Aino Trosell. Uppläsare: Anne-Li Norberg. Format: mp3-fil.
Mannen hade garvats till döds i det roterande karet med sin frätande vätska. Endast ett oresonligt hat kan ligga bakom ett
sådant mord. Offret kunde inte gärna själv ha startat maskinen… Boken utnämndes år 2000 till Årets bästa kriminalroman.
"Elvaåringen" av Staffan Westerberg. Uppläsare: Staffan Westerberg. Format: cd+mp3-fil.
– Jag minns egentligen ingenting av min uppväxt, säger teaterkonstnären Staffan Westerberg, men jag kan rekapitulera den och
då kan det bli som det jag skrivit i ”Elvaåringen”. En självbiografisk resa, men ingalunda någon heltäckande självbiografi.
Oktober:
"Damen med hunden" av Aino Trosell. Uppläsare: Pernilla August. Format: mp3-fil+e-bok.
Siv Dahlin ska överraska sin dotter på den nya orten, men möter först av allt en hund med slängande koppel. Hunden leder
henne till ett buskage. Där ligger hundens ägare död. En suput tar på sig mordet. Siv är rädd, men vittnar. Men det är inte alls
som hon tror ...
”Barnvakten” av Rose Lagercrantz. Uppläsare: Rose Lagercrantz. Format: cd+mp3-fil.
Nanna ligger under täcket och längtar efter att det ska bli torsdag, för då kommer Lussan och ska vara barnvakt. Åh, så mycket
roligt de ska göra, Men det blir inte riktigt som Nanna har tänkt sig. Långt därifrån. En miniroman för de yngre.
"Möss och människor" av John Steinbeck. Uppläsare: Helge Skoog. Format: cd+mp3-fil.
”De skönaste planer, de må vara uppgjorda av möss eller människor, går ofta om intet”, säger Robert Burns i sin dikt som har
gett namn åt John Steinbecks mästerliga romanklassiker från 1937 om de två kringvandrande lantarbetarna Lennie och George.
De knipor som vännerna hamnar i tvingar dem på vandring från gård till gård i ett hårt och depressionsdrabbat Kalifornien, till
dess att deras vänskap ställs mot ett allt för tungt faktum ...
November:
"Kanada" av Richard Ford. Uppläsare: Torsten Wahlund. Format: mp3-cd+mp3-fil.
Pulitzerprisvinnaren Richard Ford tar oss med till amerikanska Montana och de kanadensiska prärietrakterna. Året är 1956
och valkampanjen mellan presidentkandidaterna Nixon och Kennedy pågår för fullt. Händelser leder fram till att makarna
Parsons genomför ett bankrån som blir början på en mörk resa. ”Kanada” är en historia om människans mörkaste, starkaste
och mest gåtfulla drivkrafter.”
"Hjärtats färd" av Aino Trosell. Uppläsare: Torsten Wahlund. Format: mp3-fil+e-bok.
Malin Svensson anmäler sin hund försvunnen. Polisen som tar emot anmälan är egentligen pensionär, men hjälper henne ändå.
Under deras samtal övertalar han dessutom henne att träffa sin ungdomskärlek i England. Han ska själv träffa en kollega, de
kan göra sällskap. Men vid avresan har Malin ett minst sagt ovanligt önskemål ...
"Julsagor" av Rose Lagercrantz. Uppläsare: Torsten Wahlund, Pernilla August och Roseanna Lagercrantz. Format:
cd+mp3-fil.
”Snart är det jul! Min fröken är fullkomligt galen i julen. Hon köper hundratals julklappar varje år. Julhandla är det enda hon
gör på fritiden.” ”Julsagor” innehåller sex julberättelser för barn.
December:
”Domaredansen” av Aino Trosell. Uppläsare: Pernilla August. Format: mp3-fil+e-bok.
Hon väger för mycket, hon fikar för mycket och hon har ingen ordning på sonen. På jobbet tvingas hon ta delade turer. Men en
dag på arbetet ramlar en av gamlingarna och hon stannar kvar hos honom på golvet. Då kommer en berättelse som slår upp ett
fönster i hennes instängdhet ...
"4 x Forsberg" av Kristian Lundberg. Uppläsare: Torsten Wahlund. Format: mp3-cd+mp3-fil.
”4 x Forsberg” är en samlingsutgåva där samtliga hittills publicerade deckare om utredaren Nils Forsberg och gruppen för
Extra Ordinära Utredningar ingår; ”Eldätaren”, ”Grindväktaren”, ”Malmömannen” och ”Grymhetens stad”.
Kriminalromanerna utspelar sig i Malmö, en stad som i böckerna ter sig mycket mörk och våldsam.

