
”Sällan jag läst en så filmisk bok”
”Det är väldigt skickligt att ha en väldigt hårdkokt historia med internationell brottslighet, SÄPOs arbetsmetoder, etiken i dessa
arbetsmetoder och samtidigt lyfta fram den ensamstående mamman och hennes kärlek till sin lilla pojk. Att ha den balansen
skapar någonting som är väldigt spännande” Magnus Utvik hyllade Förrädare i SVT Gomorron Sverige.

Förrädare är Jimmy Lindgren och Peter Lindmarks debutbok om den avhoppade SÄPO-agenten Nicholas Warg. Det är dock inte första
gången som Jimmy och Peter  fattar pennan. Jimmy har precis skrivit klart manus till den kommande Hamilton-filmen baserad på Jan Guillous
bok. Peter har skrivit och regisserat bland annat Johan Falk-filmerna med Jakob Eklund i huvudrollen.

För att skriva manus till filmer som Johan Falk och böcker som Förrädare har Peter och Jimmy gjort gedigen, noggrann och nördig research.
De har rest världen över och träffat personer som jobbar i högriskområden som Irak och Afghanistan. Killarna har även gått en kurs i hur man
hanterar gisslandramas och kidnappningar. 

Producenten Joakim Hansson har köpt rättigheterna till filmatiseringen av Förrädare.

För pressinformation och intervjuer, vänligen kontakta:

Karin Wahlén/Kult pr
karin.wahlen@kultpr.se
0768-96 22 54

För recensionsexemplar och bildmaterial, vänligen kontakta:

Jenni Brunn
jenni@lindco.se
0702-36 70 14

Lind & Co är ett av Sveriges största oberoende förlag och publicerar sammanlagt mellan 80 och 90 titlar per år. Utgivningen rymmer allt ifrån
svensk och utländsk skönlitteratur, i form av prisbelönta romaner, lågmälda klassiker, uppseendeväckande livsberättelser och
kvalitetslitteratur, till fackböcker i en rad olika ämnen som ekonomi, politik, historia, hälsa, erotik, äventyr, mat och handarbete. Den höga
aktualiteten och bredden enar utgivningen.

Lind & Co startades 1999 av den då endast 19-årige Kristoffer Lind. Sedan dess har förlaget expanderat kraftigt och består idag av Lind &
Co, Fischer & Co, Känguru, Xstory och Grönköpings Veckoblad – alla samlade på en gemensam redaktion.
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