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HERKULESSERIEN 
NÅR EN 
SPÄNNINGS- 
KULMEN
Tredje delen i Herkulesserien byg- 
ger fritt på myten om hinden med 
gyllene horn och kopparfötter. 
Det är lika fartfyllt spännande 
som i Zack och Leon, lika 
obehagligt skrämmande. 

Synen som möter poliserna på ön är sur-
realistisk: överklassungdomar tycks ha 
utfört hedonistiska riter som slutat i ett 
blodbad. Och när det andra kollektiva 
självmordet är ett faktum står polisen 
fortfarande utan spår. 

För första gången på länge 
verkar Zacks liv vara på 
rätt köl. Men en mar-
drömslik personlig 
tragedi drabbar 
honom, och allt 
ställs på ända. 
Samtidigt tror 
han sig kunna 
lösa självmords-
fallen – om han 
bara lyckas följa 
de små rosa 
pillren med 
Bambi på.
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DETTA ÄR 
HERKULESSERIEN

Herkulesserien är en romansvit, fritt baserad på myten om 
Herkules tolv stordåd. Seriens huvudperson Zack Herry är en 
stark och mångdimensionell antihjälte med ett mörkt förflutet, 
vilket sakta vävs in i berättelsen i takt med att läsarna får följa 
Zack i det hårda polisarbetet i Stockholms undre värld. 

Över serien växer ett ödesdrivet relationsdrama fram, där 
Zack som en modern Herkules slits mellan två världar.



MONS KALLENTOFT OM 
HJÄLTEN ZACK

Zack är den moderna Herkules, en trasig ung man med många 
hål att fylla, men också en briljans som utredare. Han är vack-
er, stark, nästan som en halvgud. Han slits av tvivel om sitt liv, 
sin barndom. Vem är jag? Vem ska jag bli? Hur ska jag erövra 
den här världen? Genial polis om dagen, narkoman och natt-
fjäril i Stockholms klubbliv om natten. 

MARKUS LUTTEMAN OM 
HERKULESSERIEN

I böckerna om Zack låter vi en flera tusen år gammal hjältemyt 
möta ett iskallt och mörkt Stockholm av i dag, och över hela 
serien löper en större ramberättelse som långsamt utvecklas 
bok för bok. I Bambi ger vi denna ramberättelse större plats 
än vi gjort i de tidigare två böckerna, och vi törs garantera en 
och annan aha-upplevelse för läsarna.



MARKUS OM MONS

Hur är Mons som författare?
Mons är en driven berättare och säker 
stilist som vet hur man bygger upp en 
spännande historia.

Som parhäst i författandet?
En trygg och rutinerad räv, trots sin i 
sammanhanget blygsamma ålder. Han 
är en författare som är väldigt medveten 
om vad han gör, och vad han vill åstad-
komma.

Vilken är hans främsta styrka?
Hans förmåga att bygga upp en spännan-
de berättelse, samt hans självförtroende, 
erfarenhet och känsla för språk. Dessut-
om har han bra koll på många slags litte-
rära genrer.

När blir jag trött på Mons?
När han har för mycket annat att göra. 
Men det är ju på sätt och vis ett lyxpro-
blem. Och jag tror kanske att han säger 
detsamma om mig.

Vad tror jag Mons tycker om mig?
Förhoppningsvis att jag är snabb, idérik 
och tycker om att göra research. Men 
också att jag har en hel del att lära när 
det gäller att skriva om relationer, inte 
minst intima sådana. (Ha, ha.)

MONS & MARKUS 
– EN UNIK 
FÖRFATTARDUO



MONS OM MARKUS

Hur är Markus som författare?
Markus är driven, snabb, grym på rese-
arch, öppen och ger aldrig upp. Han har 
gott sittfläsk. Och bra idéer.

Som parhäst i författandet?
Tålmodig, lyssnande, prestigelös. Vass.

Vilken är hans främsta styrka?
Hans förmåga att se helhet och detalj, 
samt  att han skriver bra, så klart.

När blir jag trött på Markus?
När han vill vara verklighetstrogen till var-
je pris. Fiktionen vinner.

Vad tror jag Markus tycker om mig?
Att jag är en jobbig, lat typ som mest vill 
hänga i baren eller på stranden.

”Man kan knappast 
tänka sig en bättre för-

fattarduo.”
– Nerikes Allehanda
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STOR LANSERING
– SÅLD TILL 15 LÄNDER

Aldrig har satsningen varit så stor. 
Med tredje delen i Herkulesserien 
skapas ett beroende som inte går att 
stoppa.

Inför 2016 är satsningen större än någon-
sin med en release för Bambi som utar- 
betats under ett år i samarbete med design- 
och kommunikationsbyrån Hummingbirds. 

Butiksmaterial i form av golvställ, bords-
ställ, dubbelsidig vepa, instick etc. finns 
att beställa från förlaget.

Release sker i mitten av juni, lagom till 
semestertiderna.

Redan i mars släpps Leon i storpocket och 
veckorna innan Bambi har release kom-
mer Leon i pocket. 



Bokmärke
45x170 mm 
4+4 + stans
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ZACK
2014
Zack utgår fritt från Her-
kules åttonde stordåd, att 
hämta de människoätande 
hästarna från kung Diome-
des.

LEON
2015
Leon är löst baserad på 
Herkules första stordåd, 
kampen mot det nemeiska 
lejonet.

BAMBI
2016
Bambi är inspirerad av 
Herkules tredje stordåd, 
att fånga den keryneiska 
hinden.

DEN STORA 
BERÄTTELSEN 

I MODERN, URBAN TAPPNING



RÖSTER OM 
HERKULESSERIEN

”Spännande 
och välskrivet.”
– Bibliotekstjänst

”En av mina favoriter i den 
svenska deckarfloran.”

– CrimeGarden

”Det är andlöst spännande 
och jag kan inte/vill inte läg-
ga ifrån mig boken innan den 

är utläst.”
– Bokslut

”Zack har allt 
som en modern 
kriminalroman 

ska ha.”
– Tidningen Vi

”Den är helt fantastiskt 
spännande.”

– TV4 Nyhetsmorgon

”En bra bok med mycket ac-
tion … Stieg Larsson-vibe.”

– Deckarhuset.se

”Fartfylld, väl-
skriven och 

bitvis lite väl 
obehaglig.”

– Lotta Olsson, DN

”Det går inte att lägga ifrån 
sig boken. Så oerhört har den 
fångat mig och mitt hjärta.”

– Bokbunden

”Hatten av för två herrar som 
vet hur man skriver en perfekt 
hårdkokt deckare som lämnar 

läsaren andlös.”
– Johannas deckarhörna

”Jag är fast 
ända från förs-

ta sidan och 
kan inte sluta 
läsa förrän jag 
läst det allra 
sista ordet.” 

– Boklysten

”Hoppas att det blir många 
böcker i den planerade 

Herkulesserien.”
– Bims blogg

”Otrolig spänning … 
Otroligt driv … Bra språk.”

– Magnus Utvik, SVT

”Drivet tempo från början.”
– Upsala Nya Tidning
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