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Vi välkomnar författare som har en tydlig bokidé och som gärna ser sig som partner i 
utgivningsarbetet. Hos oss får författaren större kontroll över sitt varumärke och författarskap, 
blir delaktig i hela produktionen och försäljningen av boken. Det är en stark tendens i branschen 
att författaren själv kliver in som delaktig i processer utanför själva skrivandet. Våra författare har 
starka plattformar vilket gynnar återförsäljarna. Alla författare på Calidiris kommer att vara aktiva i 
marknadsföringen och spridandet av sin bok. Som bokhandlare har du en marknadsföringsresurs 
i författaren. Våra författare arbetar gärna tillsammans med återförsäljare, centralt och lokalt, för 

att maximera genomslaget. 

Vill du hålla koll på alla våra 
nyheter? Följ oss på sociala 

medier! 

Instagram: Calidrisforlag

Facebook: Calidris Förlag



Mat har alltid varit en röd tråd genom Camillas liv. Hon har arbetat 
med mat sedan 13 års ålder och gör det än idag. Booken innehåller 
80 recept och träningsschema med bilder på övningar, samt tips på 
vandringsleder som Mallorca erbjuder.

Självklart har även Sverige en plats i hennes hjärta, så Norrlands Guld 
finns också representerat i boken. Mallorca är en fantastisk pärla som 
erbjuder härliga matmarknader varje dag i veckan. Camilla lever sin 
dröm på Mallorca och uttrycker sin konst i mat, 
bakverk och miljöer.

Camilla Bröms förmedlar i Mallorca à la Camilla sin 
glädje för mat med allt som hör till, från inköp på 
Mallorcas alla marknader till dukning och färdig 

Hatad och älskad är Alexandras bokslut på en resa som startade när 
hon var femton år. Hon skapade Kissie, ett kaxigt och provokativt 
alterego. Hennes läsare provocerades av hennes kaxiga öppenhet, 
festande och jakt på kändiskap. Alla älskade att hata henne. 

Bilden av Kissie formades snabbt av media och många tror fortfarande 
att hennes liv handlar om mode, platstikoperationer och fester. Nu får vi 
läsa om det som media missat – vad priset för berömmelse egentligen 
är. Hatad och älskad är skriven tillsammans med författaren Ylva Enström.

Alexandra Nilsson &
HATAD OCH ÄLSKAD
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Alexandra Nilsson | Hatad och älskad  | F-pris 100 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 4 oktober

ISBN 978-91-983339-5-4 | Calidris

Alexandra ”Kissie” Nilsson är en av Sveriges mest kända 
bloggerskor. Förutom sin blogg, som har över 120 
000 läsare varje dag, så har hon över 200 000 följare 
på Instagram och mer än 100 000 prenumeranter på 
YouTube. Alexandra är en av Sveriges absolut starkaste 
influencers.  

MALLORCA À LA CAMILLA
Camilla Bröms

Camilla Bröms | Mallorca à la Camilla |  F-pris 130 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 6 september| ISBN 978-91-983339-9-2 | Calidris

Ylva Enström
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Kära läsare, jag tror vi måste prata… Hur hamnar jag i en tv-soffa? 
Varför blir jag inte recenserad i DN? Frågor som den som ger sig i 
kast med PR, marknadsföring och försäljning antagligen kommer att 
ställa sig, förr eller senare. Men vad betyder den här uppmärksamheten 
egentligen? I denna handbok kommer du få en bra överblick över hur 
man kan jobba med PR och marknadsföring, inte minst för dig med 
begränsad eller obefintlig budget. Den innehåller också handfasta tips 
och råd på hur man kan gå till väga och vad man bör undvika. Och ett 
alldeles eget kapitel ägnat åt krishantering – när man fuckat upp helt 
enkelt, vad gör man då?

LÄS MIG! EN KREATIV PR-HANDBOK

Marthina Elmqvist

Marthina Elmqvist | Läs mig! En kreativ PR-handbok |  F-pris 120 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 20 september| ISBN 978-91-983339-1-6 | Calidris

En ung man som zombielikt vandrar genom världen dold bakom en 
mask av framgång, oförmögen att ta det sista klivet – att ta sitt liv. 
In kommer den karismatiske Belle, en mystisk tjej och hennes mer 
mystiska vänner. Belle blir Alexs läromästare i en alternativ värld och ger 
honom ett löfte - om han fortfarande önskar dö om 30 dagar ska hon 
själv se till att hans önskan uppfylls. 

Mattias Jardstedt
FÖR DEM SOM VILL DÖ

Mattias Jardstedt | För dem som vill dö |  F-pris 90 SEK 

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 6 september| ISBN 978-91-983339-8-5 | Calidris

Mattias Jardstedt är uppväxt på en bondgård, utbildade sig 
sedan till civilingenjör på Chalmers innan han flyttade till 
Stockholm där han nu arbetar som IT-konsult och när sitt 
skrivande på fritiden. 

Marthina Elmqvist är väletablerad i det kulturella landskapet 
med flera års erfarenhet av arbete på förlag i Sverige och 
Danmark och som frilansande pr-konsult och marknadsförare 
för såväl enskilda författare som film- och teaterproducenter 
och andra aktörer i kulturbranschen. Sedan 2010 driver hon 
bolaget Ophelia Publishing AB som under våren 2016 även 
startade en internationell agenturverksamhet. 

Foto: Emma Ingolf
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Alice vet att hon är dödens om hon rör pappas grogglas. När hon en 
dag lånar dem i smyg krossas två av dem. Skulden blir svår att bära 
trots att den inte är hennes – Inte ens mamma kan hjälpa henne, hon 
som styr världen med hjälp av ängeln Isa … Som vuxen överväger Alice 
att hämnas gamla oförrätter. Frågan är om det bortom barndomens alla 
skuggbilder finns en väg mot försoning. 

Kristina Emanuelsson
VISKSKRIK

Kristina Emanuelsson | Viskskrik |  F-pris 90 SEK 

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 8 september | ISBN 978-91-639-0874-3 | Calidris

Varenda människa med självaktning har en walk in closet. Som Pernilla 
Wahlgren, Charlotte Perrelli och Henrik Lundqvist. Som de som har ett 
tusental följare på Facebook, bloggen eller i Hänt Extra. När jag sätter 
nyckeln i låset och öppnar dörren inser jag att jag är en av dem. En 
av dem som har den där sortens gigantiska garderober som tidigare 
kallades klädkammare. Eller skrubb.

Katarina Wikström | Ömtåligt gods |  F-pris 90 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 8 september| ISBN 978-91-983339-6-1 | Calidris

Katarina Wikström
ÖMTÅLIGT GODS 

Katarina Vikströms intresse för att skriva ledde i mitten av 
1990-talet fram till journalistutbildningen och sedan många 
år arbetar hon som journalist och krönikör på Sundsvalls 
Tidning, där merparten av texterna i Ömtåligt gods har varit 
publicerade. Krönikorna är ofta personliga och vardagsnära 
betraktelser som handlar om hur livet kan te sig med små 
och stora barn, barnbarn och åldrande föräldrar, varav den 
ena har drabbats av Alzheimers sjukdom.

Kristina Emanuelsson, född 1975, är utbildad sociolog och har 
arbetat med undervisning på högskola. Idag är hon konsult 
inom processutveckling och gästkrönikor på ledarsidan i 
Eskilstuna Kuriren.

Foto: Fotograf Niclas



Härskarnas orden är en tempofylld, nervkittlande, sexig och 
filmisk spänningsroman med extra allt. Utstuderade mord, 
våldsamma polisinsatser och dramatiska rättegångsscener 
varvas med sektliknande ritualer, politiskt maktspel och en 
hel del erotik.

John och Malin 
HÄRSKARNAS ORDEN

John och Malin Arentoft | Härskarnas orden |  F-pris 90 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 1 september | ISBN 978-91-639-1019-7 | Calidris

Tusen känslor och nästan lika många män är en skildring 
av livet som singel i Stockholm. Jakten på bekräftelse, 
ångesten över sin föräldraroll och den ständiga känslan 
av att inte duga. Vi får följa Sandra och hennes jakt 
efter män på nätet. Jakten gör att hon sugs ner i en 
vardag med sexchattar och tillfälliga förbindelser med 
bekräftelsetörstande män som precis som hon försöker 
överleva efter separationer, vårdnadstvister och svek. 

Linda Sato
TUSEN KÄNSLOR

OCH NÄSTAN LIKA MÅNGA MÄN
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Linda Sato | Tusen känslor och nästan lika många män |  F-pris 110 SEK 

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 1 september | ISBN 978-91-983339-0-9 | Calidris

Malin Arentoft är specialiståklagare i Stockholm 
med inriktning på grov och organiserad 
brottslighet. Hon har drivit ett flertal 
uppmärksammade rättegångar. 

John Arentoft har arbetat som piketpolis, 
livvakt vid Säkerhetspolisen och säkerhetschef 
för Sveriges riksdag. Han har skyddat både 
kungafamiljen och statsministrar. 

Deras debutroman Härskarnas orden bygger på 
parets unika inblick i rättsväsendet och maktens 
korridorer.

Linda Sato är född och arbetar idag som 
Key Account Manager i elektronikbranschen. 
Linda har under senaste året suttit med i olika 
styrelser och ledningsgrupper och skapat sig 
ett stort nätverk med människor.

Foto: Kategori Gabor
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Endast en bostadslös vegan skulle klara att avsätta ett hållbart 
ekologiskt fotavtryck enligt dagens etablerade normer. Men 
mänskligheten kan omöjligen snåla sig ur miljöhotet genom radikalt 
minskad konsumtion. Det synsättet ställer evolutionen på huvudet 
och hotar drivkrafterna för teknologin som är vårt egentliga 
framtidshopp. 

Rune Westergård
ETT JORDKLOT RÄCKER

Rune Westergård | Ett jordklot räcker |  F-pris 130 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 1 september| ISBN 978-91-983339-3-0 | Calidris

Jost Härjfeldt, en ärrad officer, har precis återhämtat sig från en svår 
skottskada och skilsmässa. Den långa vägen tillbaks till ett normalt liv 
sätter igång en inre process – hur lever han egentligen sitt liv? Ett svårt 
sargat lik hittas. Jost och hans chef, överste Örnvreten, misstänker att 
det kan finnas en koppling till specialenheten som är förlagd i de nya 
topphemliga anläggningarna på Muskö. 

Jan Davilén
OCH ELD FÖLL FRÅN HIMLEN

Jan Davilén | Och eld föll från himlen |  F-pris 90 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 6 september| ISBN 978-91-983339-2-3 | Calidris

Rune Westergård växte upp i byn Petsmo i Korsholm. 
Han grundade företaget Citec i mitten på 80-talet 
och sålde senare majoriteten av verksamheten till ett 
kapitalinvesteringsbolag. Citec har idag över tusen anställda. 

Jan Davilén är överläkare och medicinsk chef på en trauma- 
och ångestmottagning. Med hjälp av sin yrkesbakgrund 
beskriver han levande och trovärdigt hur trauma kan påverka 
människans psyke i Och eld föll från himlen.
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Dagboken är en fartfylld deckare som spinner runt ett starkt 
relationsdrama.  Kriminalkommissarie Eva Gran får till uppgift att finna 
svaren på flera våldsamma och oförklarliga mord och tar hjälp av sin 
kollega Björn Eriksson. Finns det en koppling mellan morden? Genom 
händelser bakåt i tiden målas så småningom en bild upp för läsaren, 
pusselbitarna visar på en gemensam nämnare som blir väsentlig för 
polisernas utredning. 

Lars Hellström
DAGBOKEN

Lars Hellström | Dagboken |  F-pris 90 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 6 september| ISBN 978-91-639-0491-2 | Calidris

Patrik Wallmark
DEN GÖMDE VISIONÄREN JESUS

OCH DEN DOLDA MAKTEN

Människan Jesus är en annan än den upphöjde Kristus som kyrkan be-
rättar om. De senaste trettio årens forskning har delvis kommit fram till 
resultat som kan provocera. Jesus budskap var allför utmanande för sin 
tid och det doldes tidigt av religionsstiftarna.

Patrik Wallmark | Den gömde visionären Jesus och den dolda makten |  F-pris 90 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 6 september| ISBN 978-91-983339-7-8 | Calidris

Lars Hellström har tidigare gett ut boken Ge dem chansen 
(2014), där han utifrån sina stora kunskaper och erfarenheter 
berättar om förskolans utveckling över tiden och presenterar 
olika pedagogiska grepp på ett lättillgängligt sätt. Dagboken 
är hans debutroman.

Patrik Wallmark ger sin bild av nutidens stora samhälls-
problem. Beskrivningen kompletterar det som gängse 
media undviker att ta upp. Wallmark konstaterar att 
Jesu vision är lika aktuell och utmanande idag. Vi får 
även ta del av aktuell forskning om den historiske 
Jesus. Det har visat sig att hans egentliga ärende inte 
är detsamma som dagens kyrka förmedlar genom sin 
Kristusbild.



Vem kan man lita på och vem går över lik för att få sin vilja igenom? Med 
hämnd som enda mål dras vi in i handlingen till Mannen utan ansikte på 
ett omtumlande sätt. 

Ett tjugotal karaktärers livssituationer vävs skickligt samman i denna 
spänningsfyllda roman där gränserna mellan verklighet och fiktion 
systematiskt suddas ut. 

Rolf Norrman
MANNEN UTAN ANSIKTE DEL 1 – HÄMNDEN
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Rolf Norrman | Mannen utan ansikte |  F-pris 100 SEK

Danskt band | Format 135 x 210 | Utgivning: 1 september| ISBN 978-91-983339-4-7 | Calidris

Rolf Norrman skriver i sitt förord: ”Det som skrämmer 
mest är hur bräcklig vår värld är, hur snabbt vår 
trygga vardag kan kastas omkull och förvandlas till 
någonting vi inte kan kontrollera”. När desperationen 
över att lämnas utblottad tillträder, tycks inte längre 
lagar gälla. 

Överklassfamiljer, affärsmän, politiker, rättsväsendet, 
journalister och stenrika saudier – hur hänger allt 
samman, och vem är den galna, namnlösa karaktären 
som ger upphov till bokens titel?

Marthina Elmqvist är ansvarig för den 
centrala införsäljningen för Calidris räkning till 
bokhandelskedjorna samt pr-uppdrag på utvalda titlar. 
Marthina är väletablerad i det kulturella landskapet 
med flera års erfarenhet av arbete på förlag i Sverige 
och Danmark och som frilansande pr-konsult och 
marknadsförare för såväl enskilda författare som 
producenter och aktörer i kulturbranschen.  


