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Om Bomullsängeln:
”Perkele anamma, vilken fantastisk roman Susanna Alakoski har skrivit!”
tara

”En poetisk och urstark läsupplevelse om kamp, kvinnoliv och Finlands
våldsamma historia.” m-magasin
”Jag läser Bomullsängeln fullständigt förtrollad av människorna och historien
men också av Susanna Alakoskis fantastiska och poetiska berättarspråk. //
Det här är en läs- och lärupplevelse som ingen borde missa.”
skånska dagbladet

Londonflickan
Susanna Alakoski
Uppföljaren till kritikerrosade Bomullsängeln, över 60 000
exemplar sålda.
Det är femtiotal. Greta har lämnat mamma Hilda och bomullsfabriken i Vasa för ett bättre liv i Stockholm. Hon delar
rum med sin bästa vän Aili och arbetar som barnflicka och
sjukvårdsbiträde innan drömmarna tar henne ännu längre
bort: till London.
Hon får jobb hos familjen Conley, umgås med barnflickorna från Schweiz, lär sig engelska och träffar Elizabeth
Taylor och Frank Sinatra. Bomullsfabriken och textilindustrin tycks långt borta.
Hemma i Vasa är Hilda kvar, fortfarande en bomullsängel i en industri allt mer pressad av automatisering och
konkurrens från både Sverige och fjärran länder. Gretas
bror Jonni är kvar på Algots i Borås och förälskar sig i
Maija på kursen Ny i Sverige. Föga anar Greta hur framtiden ska gestalta sig och vilka konsekvenser att en gång
lämna sin hembygd ska få.
Med Londonflickan fortsätter Susanna Alakoski den svit
romaner om kvinnors liv, arbete och längtan under nittonhundratalet, som inleddes med den kritikerrosade Bomulls
ängeln. Det är en berättelse om arbete, kärlek och vänskap
där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv.

Londonflickan, Susanna Alakoski
Augusti 2021. 340 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16052-1
EBOK 978-91-27-16053-8
LJUDBOK 978-91-27-17318-7

debuterade 2006 med romanen
Svinalängorna, som belönades med Augustpriset. 2010 kom
hennes andra roman, Håpas du trifs bra i fengelset. Hon har
dessutom givit ut två dagboksessäer: Oktober i Fattigsverige
(2012) och April i Anhörigsverige (2015).
susanna alakoski
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Smuts
Elise Karlsson

Smuts, Elise Karlsson
Augusti 2021. 200 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 125 x198 mm
ISBN 978-91-27-17374-3
EBOK 978-91-27-17375-0
LJUDBOK 978-91-27-17376-7

Hélène har nyligen avslutat en relation när hon får en
förfrågan. Egentligen har hon sedan länge lämnat den värld
som nu söker hennes närvaro, hon lever ett annat liv idag.
Ändå är det något som drar. Något med hennes egen historia, kanske – frågor som pockar på svar.
I Underjorden härskar Serner och Mikaela. De leder ett
exklusivt teatersällskap och är mittpunkter i en krets där
människor med kultur och bildning är fria att utforska och
ställa sig över konventioner. Benhårda hierarkier strukturerar samtidigt de sociala relationerna. Dramatikern
Mikaela syns sällan till men det är hennes texter man spelar, hennes ord man uttalar. Och hennes make, den yvige
Serner, vilken är hans roll?
Nu ska sällskapet sätta upp En midsommarnattsdröm och
Hélène dras in i produktionen, nyfiken, motvillig; ambivalent. In i trollkretsen igen, in i en förvirrande tillvaro av
gränsupplösning, speglingar och grumliga begär, liv som
blir text och text som blir liv.
Allting bygger mot en premiär och en kokpunkt. Saker
börjar obönhörligen glida åt fel håll. Precis som sist.
är författare till en rad kritikerhyllade
romaner. Hennes senaste bok var Gränsen (2018). Smuts är
en fristående systerbok till Klass (2016).
elise karlsson
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Hej Elise! Din nya roman utspelar sig i kretsen kring en underjordisk kulturscen. Huvudpersonen Hélène gör en sorts nedstigning till en värld där allt som gäller mänskliga relationer och begär blir grumligare än ovan jord. Vad är det med den här miljön som lockar?
Hélène genomgår ett slags kris och söker sig tillbaka i sitt förflutna, till den underjordiska
scenen. Det är en plats som är både upphöjd och ful på samma gång, skådeplats för stora
konstupplevelser, småaktiga dispyter, rena övergrepp. Lite som kulturvärlden i stort.
Romanen följer Hélène men också den uppburna dramatikern Mikaela, som driver kulturscenen tillsammans med sin man. Vad är hon för figur?
De två huvudpersonerna är på ytan väldigt olika varandra. Men båda upplever ett slags
instängdhet som de har svårt att ta sig ur. Mikaela är fånge i ett liv hon mycket medvetet
har skapat åt sig själv – ett liv av skönhet och överflöd, men en bur.
De senaste årens händelser kring Svenska Akademien har skapat debatt kring vad kulturen
ska vara för plats. Det handlar ju även din roman om. Har din syn på konsten och kulturen
förändrats?
För mig har det skett en välbehövlig avförtrollning på senare år. Det har blivit tydligt hur
lätt det är att förväxla tillgång till pengar och makt med begåvning. Men det upphöjda är
bara upphöjt så länge vi bär upp det. Det är ingenting i sig självt.
H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R
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Halva Malmö består av killar
som dumpat mig
Amanda Romare

FOTO: LINA ARVIDSSON

Fyra av tio vuxna i Sverige lever i singelhushåll. Det borde
finnas nästan tre miljoner singlar i vårt avlånga land, och
ett enorm antal potentiella partners för den som längtar
efter kärleken. Ändå vill ingen bli tillsammans med huvudpersonen i Amanda Romares svarta och underhållande
debutroman.
För ”I will always love you” är en mening som huvudpersonen i Halva Malmö består av killar som dumpat mig aldrig
verkar få höra. På riktigt. Hon har testat allt. Dejtat killar
över sin liga, i sin liga, under sin liga, svajpat på Tinder och
raggat ute. Hon har dejtat jurister, forskare, bartenders,
ingenjörer, livsmedelsförsäljare och snickare. Hon har varit
undergiven och dominerande, men förblir övergiven. Hon
har svårt att ens komma till second base, en andra dejt. Det
är samma för hennes vänner. Tillsammans försöker de förstå den ekvation som det är att vara singel i det tjugoförsta
århundradet.
Halva Malmö består av killar som dumpat mig är en bister
men underhållande lägesbeskrivning av jakten på kärlek
från Skåne till Lycksele.
är producent på produktionsbolaget
Bloody Brilliant Productions och en av grundarna till
stiftelsen Den Andra Sidan. Detta är hennes skönlitterära
debut. Hon bor i Malmö.
amanda romare

Halva Malmö består av killar som dumpat
mig, Amanda Romare
November 2021. 280 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17246-3
EBOK 978-91-27-17247-0
LJUDBOK 978-91-27-17248-7
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Nya namn
Elin Willows

FOTO: FRAN A UNGE

Efter kritikersuccén Inlandet är Elin Willows tillbaka med
en ny roman om vad som djupast sett formar oss: relationerna vi skapar och repar upp, i ett ständigt flöde.
Den första stora vänskapen i Stockholm är alltings
utgångspunkt. En förtrogen, en som vet mer och kan öppna
världen för berättaren som stapplar mot vuxenlivet. Mot
kläderna, skivorna, punken och dess svettiga gemenskap.
Att andas i takt, vara som en. En sådan närhet upphör
aldrig. Eller?
Berättaren blir äldre, tar sig till London och slutligen till
Åbo. Även på de här platserna uppstår intensiva relationer
till andra kvinnor, omsluts hon i en närhet där hon speglas
och blir till inför sin egen blick. Det finns pojkvänner, jobb,
klubbdansgolv och annat också. Men det är i den sprakande
kemin mellan tjejerna som livet pågår.
Elin Willows berättar exakt och ömsint om de intensiva
vänskaper som levandegör, men också kan ta abrupt slut.
Vad blir kvar av oss, när de människor vi känt den allra
största närheten till blivit skuggor? Och hur passar vi in
dem i berättelsen om våra liv?
är en svensk författare bosatt i Vasa, där hon
arbetar på Yle. Hennes första roman Inlandet har filmatiserats och översatts till flera språk.
elin willows

Nya namn, Elin Willows
Augusti 2021. 200 s. Kartonnage. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Målning omslag: Jannika
Norrgård. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-17148-0
EBOK 978-91-27-17149-7
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Daddy
Emma Cline

Daddy, Emma Cline
September 2021. Översättning: Erik MacQueen. 200 s. Inbunden. Omslag: Sara R.
Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16639-4
EBOK 978-91-27-16640-0

En frånvarande pappa hämtar sin son på internatskolan
efter en chockerande våldshandling. Två flickor som fascineras av Mansonmorden börjar fota varandra i en lek som
spårar ur. En ung kvinna inser att hon kan tjäna pengar på
att sälja sina använda trosor till främmande män.
I tio noveller målar Emma Cline upp ”ett samtida
panorama av insikter, drivkrafter och begär”(Booklist).
Hon intresserar sig för sökande, sexualitet och identitet, hur
begär uppstår och sätter människor i rörelse, mot saker vi
själva begriper – eller är blinda för. Det handlar om kärleks
törstande flickor och ensamma män, om hur längtan efter
att bli sedd och få kontakt ofta leder in i förvirrande och
våldsamma situationer. Cline rör sig kalejdoskopiskt runt
ett antal personer, och placerar dem i situationer där allt
verkar stå på spel. I ögonblicket då de tvingas handla uppenbarar sig obekväma sanningar.

Harvey
Emma Cline

Harvey, Emma Cline
September 2021. Översättning: Erik MacQueen. 100 s. Inbunden. Omslag: Sara R.
Acedo. Format 120 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17372-9
EBOK 978-91-27-17373-6
LJUDBOK 978-91-27-17511-2
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Om ett dygn ska domen falla, den som kan förändra allt.
Filmproducenten har flytt undan reportrarna och förskansat sig i ett lånat hus utanför New York. Han tänker på att
han måste sätta igång med ett nytt filmprojekt, att någon
borde filmatisera Don DeLillo; han tänker på sina barn
och barnbarn, ska de komma och hälsa på? Staben runt
omkring – assistenter, medarbetare, en massös – trippar
på tå kring det faktum att något avgörande ska hända
imorgon.
Med en berättarröst som ligger tätt inpå Harvey och
skildrar hans vånda och alienering, projektioner, försvar
och aggressioner lyckas Cline förvandla en figur som antagit symboliska dimensioner till en man av kött och blod.
Hennes starka psykologiska porträtt kryper under skinnet
på läsaren.
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Amerikanska emma cline blev ett världsnamn med Flickorna, en internationell bestseller. Samtidigt med kortromanen Harvey utkommer novellsamlingen Daddy.
Om Daddy:
”Enastående, mörk … Clines prosa är full av motsatspar som trängs på
samma yta; ungdomens löfte och livets realiteter; framgång och misslyckande; mörker och humor; yttre skönhet och inre röta.”wall street journal
”Cline är en oerhört begåvad stilist, men det är hennes knivskarpa förståelse av hur förödmjukelse ser ut idag som gör att dessa noveller sjuder av liv
… Enastående.” new york times
H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R
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Barndom. Ungdom
Tove Ditlevsen
Renässansen för danska Tove Ditlevsens (1917-1976)
författarskap är ett faktum.

Barndom. Ungdom, Tove Ditlevsen
September 2021. Översättning: Vanja Lantz.
200 s. Inbunden. Omslag: Exil Design
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17468-9
EBOK 978-91-27-17469-6
LJUDBOK, Barndom 978-91-27-17470-2
LJUDBOK, Ungdom 978-91-27-17471-9
LJUDBOK, Gift 978-91-27-17467-2

Den bitska och skoningslöst ärliga författaren har roat och
oroat mängder av svenska läsare med den självbiografiska
romanen Gift.
Gift är tredje delen i den trilogi – Köpenhamnstrilogin –
som nu fullbordas i och med utgivningen av Barndom och
Ungdom.
Här möter vi den begåvade flicka som på tjugotalet växer
upp i arbetarkvarteret Vesterbro i Köpenhamn. Hon bor
med mamma, pappa och bror i en trång tvårummare. ”Jag
var sju år när olyckan drabbade oss”, skriver Tove om när
pappan förlorar sitt arbete som pannskötare. Hädanefter är
tillvaron torftig, man lever på gamla wienerbröd och oroar
sig för pengar. Modern med det ”underliga hjärtat” är fjär
och den lilla Tove kämpar som ett djur för att vinna hennes
kärlek.
När hon ska börja skolan kan hon läsa och skriva och
redan nu börjar brottningen med omvärldens bild av henne,
arbetarungen. I takt med att hon upptäcker sig själv och
världen bortom mammas gata blir diktandet – små verser
hon så småningom börjar nå framgång med – det som ska
bli hennes väg ut. ”Barndomen är lång och smal som en
kista, och man kan inte ta sig ur den på egen hand” skriver
hon i en häpnadsväckande formulering.
Barndom/Ungdom/Gift släpps samtidigt som ljudbok
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Starka band
Vivian Gornick
Den bästa memoar som skrivits de senaste 50 åren, enligt
kritiker i New York Times
Jag har inget gott förhållande till min mor, och när våra liv
hopar sig över oss tycks det ofta försämras ytterligare. Vi är
fångna i en trång sfär av intensiv och oavvislig förtrolighet.
Under en följd av år sker en utmattning, ett slags uppmjuk
ning mellan oss. Sen väller vreden fram igen, hetsig och otvety
dig, rent erotisk i sin förmåga att pocka på uppmärksamhet.

FOTO: MITCHELL BACH

Med Starka band inleder vi en satsning på amerikanska
Vivian Gornicks författarskap.
Berättelsen om Vivian och hennes åldrade mor som
promenerar runt Manhattan, grälar och surar, skrattar och
minns, är bländande litteratur.
Tillsammans återvänder de ofta i sina samtal till Bronx
på 40- och 50-talet, där Vivian växer upp i ett hyreshus
fullt av kvinnor, mestadels judisk arbetarklass med rötter
i Östeuropa. Modern är intelligent och politiskt sinnad.
Tidigare har hon organiserat för kommunistpartiet, nu
är hon hemmafru. Inför dottern sjunger hon kärlekens
och äktenskapets lov och talar om vilken tur hon haft;
samtidigt framstår hon som en stympad människa som
domderar, fördömer och kritiserar. Moderns dominanta sätt
präglar Vivian starkt, och långt efter att hon utbildat sig,
blivit författare och kommit bort från sitt ursprung, ska
hon leva i denna omöjliga relation, någonstans mellan hat
och kärlek.
vivian gornick , född 1935, är författare, essäist och kritiStarka band, Vivian Gornick
Oktober 2021. Översättning: Inger Johansson. 250 s. Inbunden. Omslag: Martin
Farran-Lee. Format 135x210 mm
ISBN 978-91-27-16360-7
EBOK 978-91-27-16361-4
LJUDBOK 978-91-27-16362-1
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ker och var tongivande inom andra vågens feminism i USA.
Starka band har funnits i tryck sedan 1987. Den följdes 2015
av en andra del i berättelsen om hennes liv, Den udda kvin
nan och staden, som kommer i svensk översättning våren
2022.
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Tre bröder
Yan Lianke

FOTO: SHIYI PENG

I Tre bröder berättar den kritikerrosade kinesiske författaren Yan Lianke om sin familj under kulturrevolutionen.
I denna intima skildring av uppväxten på den kinesiska
landsbygden tar Yan Lianke läsaren med till sitt barndomshem i Henan-provinsen och målar ett levande porträtt av
Kina på 1960-70-talen.
Yans föräldrar är så fattiga att de bara har råd att
använda vetemjöl på nyårs- och festdagar, Yan drömmer
om stekt bläckfisk och längtar efter att lämna byn. Han
bestämmer sig för att själv bli författare efter att ha läst på
baksidan av en roman att dess författare fick stanna kvar i
staden Harbin efter att ha publicerat sin bok.
Yan tar arbete i en cementfabrik, arbetar inte sällan
sexton timmar långa pass, och på nätterna skriver han.
Tre bröder är ett levande porträtt av en politiskt förödande period i Kinas historia och en hyllning till familjens
förmåga att hålla ihop även under stor utsatthet.
föddes 1958 i den kinesiska provinsen Henan.
Han är en av Kinas mest väletablerade författare och hans
romaner och noveller har erhållit en rad utmärkelser. Under
senare år har hans texter blivit alltmer samhällskritiska,
vilket har lett till att han fått svårigheter med att publicera
sig och att flera av hans verk har dragits in eller inte fått
tryckas om.
yan lianke

Tre bröder. Minnen av min familj, Yan Lianke
Oktober 2021. Översättning: Anna
Gustafsson Chen. 180 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210mm
ISBN 978-91-27-17295-1
EBOK 978-91-27-17296-8
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Vad jag pratar om när jag pratar
om rasism
Seher Yilmaz
Det är en ansträngning att verka som icke-vit i arbetslivet.
Det är ansträngande att kämpa i motvind, att ständigt arbeta
för att motbevisa stereotypa föreställningar och låga förvänt
ningar, att göra rätt så att andra får följa efter. Och det är
ansträngande att aldrig riktigt bli sedd så som man ser sig
själv. Att välja mellan att vara omtyckt, eller vara sig själv.

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism,
Seher Yilmaz
Augusti 2021. 200 s. Inbunden. Omslag:
Parasto Backman. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17075-9
EBOK 978-91-27-17076-6
LJUDBOK 978-91-27-17487-0

Vi blir alltmer medvetna om hur rasism inte bara är en fara
för samhället utan hur den även påverkar individen. Att
uppleva rasism och diskriminering är en psykologisk och
känslomässig upplevelse som formar ditt sätt att relatera
till omvärlden. Med utgångpunkt i egna erfarenheter och
forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur
rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik,
välvilja, internalisering.
Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur
ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara?
Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de
också går att förändra.
är statsvetare och kommunikatör och var
tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen och konsult
på Prime. Idag arbetar hon som organisationsutvecklare
med fokus på jämlikhetsfrågor. Vad jag pratar om när jag
pratar om rasism är hennes första bok.
seher yilmaz
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Autisterna – om kvinnor på
spektrat
Clara Törnvall
au t iste r na
c l a r a t ö rnva l l

au t i s te r na
Om kvinnor på spektrat

clara törnva l l

Autisterna – om kvinnor på spektrat,
Clara Törnvall
Oktober 2021. 270 sid. Inbunden. Omslag:
Eva Wilsson. Format: 135x210
ISBN 978-91-27-16881-7
EBOK 978-91-27-16882-4
LJUDBOK 978-91-27-17488-7

Varför skrev poeten Emily Dickinson dikter om havet utan
att någonsin ha sett det, varför är Underlandet så främmande för Alice, varför spelar filmstjärnan Daryl Hannah
så ofta robot eller sjöjungfru, vad menade filosofen Simone
Weil med ”att älska sig själv som en främling” och varför
tror tv-publiken att Greta Thunberg skojar?
Autisterna - om kvinnor på spektrat är en personlig essä
om kvinnor med högfungerande autism. Boken undersöker
hur den autistiska kvinnan har tagit plats i kultur, myter
och verklighet. Vem är hon, vem har hon varit och varför
har hon varit osynlig så länge?
Den vuxna autistiska kvinnan är en person som vår tid
ännu inte känner. Ända fram till 1980-talet betraktades
autism som ett tillstånd reserverat för pojkar. I filmer och
tv-serier skildras den begåvade och socialt kantiga kvinnan fortfarande som en kopia av den manliga nörden, med
samma intressen för datorspel, Rubiks kub och tågtid
tabeller. Ändå finns kvinnorna, och har alltid funnits, i alla
samhällsklasser och kulturer.
Med sin egen autismutredning som ram gör Clara Törnvall en resa bakåt i tiden och ser sin och andras historia
med nya ögon. Autisterna - om kvinnor på spektrat utspelar
sig i mottagningsrum på neuropsykiatrin i Hagsätra, i
kulturhistorien och vid köksbordet hemma hos helt vanliga
autistiska kvinnor. Det är en ögonöppnande bok som ifrågasätter vår syn på normalitet och avvikelse och en grupp
kvinnor som hittills varit osynliga i samhället.
är kulturjournalist och producent på
Sveriges Radio P2. Hon har tidigare skrivit för bland annat
Aftonbladet Kultur och regisserat dokumentärfilmen
Konstsamlaren och katastrofen. Autisterna - om kvinnor på
spektrat är hennes debutbok.
clara törnvall
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Världen väntar mig
Paul Tenngart

FOTO: ÅSA SJÖSTRÖM

Hon fick sitt existentiella uppvaknande som 18-åring
på baren La Reine Blanche i Paris. Sex år senare, 1956,
debuterade hon som romanförfattare med Mikael och Poeten
och kort därefter fick hon sitt genombrott med Chans, den
banbrytande skildringen av den unga raggartjejen Maris
drömmar.
Birgitta Stenbergs berättelser är direkta produkter av
författarens nyfikenhet på världen och lust att erfara. Hon
reste som ung runt i Sydeuropa, lärde sig språk, experimenterade med droger, blev katolik, hängde på gaybarer
och skrev. Det resulterade i ett mångsidigt, färgstarkt och
mycket betydelsefullt författarskap.
I Världen väntar mig utforskar litteraturvetaren Paul
Tenngart en författare som alltsedan femtiotalet har visat
oss svenskar vägen mot nya livsformer. Med sin öppenhet
och ärlighet stack hon ut i folkhemssverige och blev en folkkär författare och debattör. Birgitta Stenberg, som förutom
författare var översättare, biodlare, journalist, mekaniker,
fiskare och cannabisodlare, har berört läsare i flera generationer, och hennes böcker fortsätter att både fascinera och
utmana. Med verk som Kärlek i Europa, Apelsinmannen och
Alla vilda har hon visat vad världen har att erbjuda – och
vad man riskerar när man kastar sig ut i den.
är författare och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit om
poeterna Paul Andersson och Majken Johansson. Världen
väntar mig är hans första bok på Natur & Kultur.
paul tenngart

Världen väntar mig. Birgitta Stenberg, lusten
och litteraturen, Paul Tenngart
September 2021. 450 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-17096-4
EBOK 978-91-27-17097-1
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Våra dagars ljus
Judy Batalion

FOTO: BEOWULF SHEEHAN

I Våra dagars ljus skildrar författaren Judy Batalion de
judiska kvinnor i Polen som blev motståndskämpar under
andra världskriget. Det är en levande och djupt gripande
berättelse om mod, överlevnad och kvinnlig vänskap.
Boken blev uppmärksammad långt innan den kom ut och
filmrättigheterna köptes av Steven Spielberg.
Kvinnorna, som kallas ”gettoflickor”, organiserar
judiska ungdomar runtom i landet, de smugglar vapen,
bygger ett nät av underjordiska bunkrar i gettona och utför
sabotage. I centrum står den unga Renia Kukielka som
blir smugglare och budbärare. Tillsammans med Zivia,
Frumka, Chawka och flera andra kvinnor riskerar hon livet
i kampen för att rädda judar undan nazisterna. Kvinnorna
undervisar barn och vårdar de gamla i gettona. Samtidigt
mutar de tyska soldater med whiskey och hemlagad mat
och skjuter sedan ihjäl dem.
Batalion följer dessa kvinnor genom förödelse och fångenskap, och, några få, fram till våra dagar. Våra dagars ljus
är en oförglömlig historia om kvinnligt motstånd och ett
omistligt kapitel om Förintelsen.
är en kanadensisk journalist och författare bosatt i USA. Hon har tidigare skrivit White Walls:
A memoir about motherhood, daughterhood and the mess
in between. Batalion är jiddischtalande och barnbarn till
polska överlevande. Våra dagars ljus översätts till ett tiotal
språk.
judy batalion

Våra dagars ljus. Den oberättade historien
om de judiska motståndskvinnorna,
Judy Batalion
Augusti 2021. Översättning: Emeli André.
550 s. Inbunden. Omslag: S
 ophie Harris –
LBBG. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-15977-8
EBOK 978-91-27-15978-5
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Sju sorters människor du
träffar på i en bokhandel
Shaun Bythell
FOTO: BEN PLEASE

Alla vet vilka man träffar i en bokhandel: människor som
vill köpa böcker. Men, som Shaun Bythell, avslöjar är det
faktiskt bara halva sanningen.
Shaun Bythell är bokhandlaren som helst inte skulle
vilja ha några kunder. Lyckligtvis är det ganska få som
kommer till hans butik i den lilla staden Wigtown i sydvästra Skottland, men de som kommer är fullt tillräckliga, och
lätta att kategorisera.
I boken möter vi bland annat kunden som inte vet vad
hon vill ha (men att det ska ha ett blått omslag) och de
stressade föräldrarna på jakt efter gratis barnomsorg.
Och bland de sju kategorier återfinns Experten (uppdelad
i en rad underkategorier, däribland Tråkmånsen och Den
Hjälpsamme), Den unga familjen (Den utmattade och Den
ambitiösa), Dagdrivaren och Den inte så tysta genomresanden
(Visslaren, Sniffaren, Hummaren, Fjärtaren).
Tillsammans utgör de sju typerna delar av en av de
roligaste och elakaste böcker om böcker och bokköpare du
någonsin kommer att läsa. Sju sorters människor du träffar
på i en bokhandel är en oumbärliga guide till din lokala bok
handels flora och fauna.

Sju sorters människor du träffar på i en
bokhandel, Shaun Bythell
November 2021. Översättning: Joachim
Retzlaff. 140 s. Inbunden.
Format: 135x200 mm
ISBN 978-91-27-17453-5
EBOK 978-91-27-17454-2

driver The Bookshop i Wigtown sedan
november 2001. Hans internationella bästsäljare En bok
handlares dagbok utkom på svenska 2018 och har översatts
till över tjugo språk.
shaun bythell

”Bythells elaka penna och skarpa blick för det absurda får
en att tänka på komikern Ricky Gervais som bokhandlare”
wall street journal
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Dolly Parton och kvinnorna
som levde hennes låtar
Sarah Smarsh

FOTO: PAUL ANDREWS

Genom låtar som ”Jolene” och ”9 to 5” har Dolly Partons
i årtionden synliggjort kvinnor som sällan hörs: vita arbetarklasskvinnor i den amerikanska södern.
Partons karriär är en osannolik resa från akut fattigdom
i Tennessee, i huset hon växte upp saknades el och hade
utedass på gården, till stjärnstatus i Nashville och Hollywood. Hon är en av världens mest produktiva låtskrivare,
hon har skrivit över 3000 låtar, har haft 25 Billboardettor
och vunnit tio Grammys. Hon är flerfaldigt Oscarsnominerad, driver nöjesparken Dollywood i sin hemstat och är en
viktig filantrop.
I Dolly Parton och kvinnorna som levde hennes låtar
utforskar Sarah Smarsh Partons kulturella inflytande.
Parton tog tidigt kontroll över bilden av sig själv och sin
karriär. Hon spelade medvetet på bilden som sexsymbol,
och lyfte fram en mer handfast sorts kvinnokamp grundad
i fattiga kvinnors levnadsvillkor, långt från universiteten
och politiken.
är journalist och författare. Hon skriver
regelbundet för The New York Times och The Guardian.
För sin första bok, Heartland, nominerades hon till National
Book Award. Hon bor i Kansas.
sarah smarsh

Dolly Parton och kvinnorna som levde
hennes låtar, Sarah Smarsh
Oktober 2021. Översättning: Erik
MacQueen. 220 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 130 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17450-4
EBOK 978-91-27-17451-1
LJUDBOK 978-91-27-17452-8
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Arbete
James Suzman
En berättelse om mänsklighetens historia genom vår
relation till arbete, från livets uppkomst på jorden till vår
automatiserade tid.

Arbete – en historik över vad vi gör med vår
tid, James Suzman
September 2021. Översättning: Erik
MacQueen. 450 s. Inbunden. Omslag:
Bloomsbury. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-17254-8
EBOK 978-91-27-17255-5

Vårt arbete ger oss mening, formar våra värderingar, avgör
vår sociala status och styr hur vi tillbringar vår tid. Men så
har det inte alltid varit: under 95% av vår arts historia har
arbete haft en helt annan betydelse. Hur kommer det sig då
att arbete är den centrala principen för hur vi organiserar
våra samhällen? Och varför arbetar vi mer än någonsin när
vi samtidigt lever i exempellöst överflöd?
I Arbete – en historik över vad vi gör med vår tid tecknar
den brittiska antropologen James Suzman arbetets historia. Han visar på de milstolpar som varit avgörande för vår
nutida syn på arbete, från jordbrukets uppkomst för 12 000
år sedan till den industriella revolutionen, och pekar på den
revolution vi är mitt uppe i: den digitala. På ett levande och
infallsrikt sätt ställer Suzman de grundläggande frågorna
om hur vi vill leva och arbeta i en föränderlig värld.
är född i Sydafrika och studerade socialantropologi i England. Han är författare till Affluence without
abundance och driver tankesmedjan Anthropos. Arbete – en
historik över vad vi gör med vår tid har översatts till ett tiotal
språk.
james suzman

”En fascinerande undersökning som utmanar våra grundläggande antaganden om vad arbete betyder… Att känna
till historien om vad vi gjort med vår tid kommer förhoppningsvis hjälpa oss att göra mer medvetna val i framtiden.”
yuval noah harari
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Ur döden liv
Lisa Kirsebom

UR D ÖDEN
L IV
E N B OK O M ORG A ND ON AT I ON

L IS A KIRSEB OM

FOTO: ÅSA WALLIN

Det går att ta ut organ ur döda människor och operera in
dem i levande. Det vet nästan alla och i Sverige är de flesta
positiva till det. Om någon frågar säger närmare nio av tio
att de vill donera sina organ efter döden.
Men inte många vet hur många organ som går till spillo,
och hur ovanligt det är att en människa dör på precis ett
sådant sätt att organen faktiskt kan användas.
Den här boken handlar om varför organen inte räcker
till alla som behöver och vad man skulle kunna göra åt
det. Den handlar om medicin och säkerhet och regler, om
självbestämmande, respekt och integritet. Dessutom
handlar den om vår rädsla för döden, vår otrygghet, och
om medkänsla som kan leda både rätt och fel. Den handlar
om människor i sorg och om osäker vårdpersonal, tröst och
hopp och tålamod.
Det är en bok om en vård som långsamt rör sig mot en
framtid där färre ska vänta, och färre ska dö. Där fler ska få
glädje av att svenskarna är ett av världens mest donationspositiva folk.
Det är dessutom en bok om Lisa Kirsebom och hennes
familj, och om den nya lever som räddade hennes man.
är vetenskapsjournalist. Hon skriver om
forskning och vetenskap för allmänhet såväl som för fackkunniga, och har gett ut tre läroböcker i naturkunskap på
Natur & Kultur. Lisa bor i Lund med man och tre barn.
lisa kirsebom

Ur döden liv. En bok om organdonation,
Lisa Kirsebom
Augusti 2021. 280 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15977-8
EBOK 978-91-27-15978-5
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Klimat och moral
Magnus Linton (red.)

FOTO: CATO LEIN

Pandemin visade en historiskt ny kraft att agera mot
gemensamma hot och på tur står klimatet, den mycket
större uppgiften att undvika katastrofscenariot som forskarna kallar ”Hothouse Earth”. Bör vi, till exempel, sträva
efter en mindre befolkning? Kan odemokratiska medel bli
en moralisk plikt? Vilken etisk roll spelar frågor om tid,
makt och förnuft i konkreta beslut om att flyga eller skaffa
barn? Och vad betyder ”framtida generationer”?
Klimatdebatten har svämmat över av identitetsmarkörer som ”eko”, ”grönt”, ”smart” och ”hållbart” men hur
tänker en vetenskapligt skolad etiker om hur vi ska leva när
allt står på spel? Vad i debatten är yta, vad är på riktigt?
Hur ska vi hantera samtidens alla krav på ansvarsfulla
beteenden?
I personligt hållna essäer, där författarna vänder sig till
en bred allmänhet, skriver framstående framtidsforskare
kring frågor som hittills förbigåtts i debatten.
Med bidrag från bland andra: karim jebari , filosof och
AI-forskare; jenny andersson, idéhistoriker verksam vid
Sciences Po i Paris och Uppsala universitet; john broome,
världsledande klimatetiker knuten till FN:s klimatpanel, julia mosquera, filosof med fokus på vårt ansvar för
framtida generationer; folke tersman, filosof och stf. VD
för Institutet för framtidsstudier; magnus linton, författare
och redaktör.

Klimat och moral. Kalla tankar i hettans tid,
Magnus Linton (red.)
September 2021. 220 s. Inbunden. Omslag:
Elina Grandin. Format: 130 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16750-6
EBOK 978912716752-0
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Svamparnas förunderliga liv
Anders Dahlberg & Anna Froster

FOTO: JOHAN SAMUELSSON

Hur hittar man karljohan bäst? När blev kantarellen vår
mest älskade matsvamp? Varför – och på vilket sätt - är
vissa svampar giftiga? Och var växer matsutake i Sverige,
svampen som kostar mer än tiotusen kronor kilot i Japan?
I Svamparnas förunderliga liv låter författarna oss se
världen och världshistorien ur svamparnas perspektiv.
Med hjälp av Anders Dahlbergs långa erfarenhet som
svampforskare, och tack vare många av hans kollegor som
vi möter i boken, får vi här kliva in i ett dolt universum och
dela svampkännarnas förundran över de organismer som
bygger upp livets väv och som idag utmanas av klimatförändringarna och hotas av skogsbrukets kalhyggen.
Svampar har gett oss allt från kulinariska läckerheter
till tvättmedel, läkemedel och hallucinogena droger. De var
en gång avgörande för att livet kunde vandra upp på land
och de uppvisar en mångfald av osannolika funktioner och
förmågor. Den som vill förstå sin omvärld kan inte ignorera
svamparna.
är professor i mykologi och svampforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I över 40 år har
han hållit svampkurser och anlitas ofta av media i svampfrågor. Han är en av Artdatabankens och den internationella naturvårdsunionens svampspecialister.
anna froster är biolog, journalist och författare. Hon har
arbetat bland annat för Forskning & framsteg och Sveriges
natur och har skrivit ett tiotal böcker, senast Vatten – om
att värdera det ovärderliga. Hon är specialist på att fånga
avancerad biologi i ett lättsamt språk och har också skrivit
läroböcker för grundskolan.
anders dahlberg

FOTO: FREDRIK WILDE

Svamparnas förunderliga liv. Vad en svampplockare behöver veta om underjorden,
Anders Dahlberg & Anna Froster
September 2021. 270 s. Inbunden. Omslag:
Lisa Zachrisson. Illustrationer: Cajsa Lithell &
Elias Fries. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16771-1
EBOK 978-91-27-16772-8
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Tjatter
Ethan Kross

FOTO: JEN GEER

En framgångsfaktor för oss människor som art är att vi
har en inre röst. Den hjälper oss att styra mot våra mål,
undvika misstag och reflektera över glada stunder. Men när
vi drabbas av motgångar, hot eller rädsla kan vi i stället
för att föra en nykter och saklig inre konversation med oss
själva fastna i en tankekarusell som är hopplöst svår att
få stopp på. Vår inre röst ältar våra misslyckanden och
pinsamheter. Innan vi vet ordet av har våra tankar kapats
av ett konstant, negativt tjatter.
Så hur går det till när denna inre röst, så kraftfull och
klok, blir vår största fiende? Och hur kan vi ta tillbaka
kontrollen?
Full av berättelser och förankrad i aktuell forskning
åskådliggör Ethan Kross hur vårt inre tjatter kan tämjas.
I de ord vi använder, berättelserna vi berättar, samtalen
vi har med nära och kära, till och med i våra vanor och
personliga ritualer, finns nyckeln som kan förvandla vårt
tjatter till att bli den trygga inre konversationspartner vi så
väl behöver i stunder av oro och ältande. Den inre röstens
kraft är enorm och den kan hjälpa oss att lösa problem och
söka visdom och tillfredsställelse.
Tjatter är en välskriven, underhållande och forskningsbaserad självhjälpsbok som förmedlar konkreta verktyg
som läsaren kan tillämpa i vardagen.
är en av världens främsta forskare inom
området självkontroll och professor i psykologi vid University of Michigan, USA, där han också är chef för Emotion &
Self Control Laboratory. Tjatter är översatt till fler än tjugo
sråk.
ethan kross

Tjatter. Hur du övervinner oro och ältande,
Ethan Kross
September 2021. Översättning: Emeli André.
250 s. Inbunden. Omslag: Nils Olsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82342-6
EBOK 978-91-27-82343-3
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”Ethan Kross är inte bara en världsberömd forskare, han är en
professionell berättare. Angeläget, glasklart och övertygande:
Tjatter är boken som världen behöver nu.”
susan cain, författare av Tyst
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Fyratusen veckor
Oliver Burkeman

(född 1975) är brittisk journalist bosatt
i New York, som hyllats för sina veckovisa krönikor i The
Guardian. ”This Column will change your life” handlar om allt från medvetandets mysterier till otrohet och
självhjälpstekniker. Hans förra bok Motgiftet – Lycka för
pessimister utkom 2014 (Natur & Kultur). Hans nya bok
Fyratusen veckor kommer ges ut i mer än 20 länder.

FOTO: JEFF MIKKELSON

Vårt liv är i genomsnitt ungefär fyratusen veckor. De veckorna ska räcka för allt du vill och måste göra: arbete, familj,
fritid, träning, andlig och personlig utveckling. Det är inte
underligt att vi har svårt att hinna med, och att det numera
finns en hel industri som säljer system för tidshantering av
såväl hemma som på jobbet.
Den hyllade brittisk-amerikanske skribenten Oliver
Burkeman har själv känt stressen inpå livet. Han har
provat på det mesta som finns av tidshanteringsmetoder,
och han har konstaterat att nästan ingen fungerar. Orsaken
är, menar han, att de bygger på en lögn om att det finns ett
rätt sätt för att hinna med allt du vill och anser dig behöva
göra. Men i en ändlig tillvaro är något sådant helt enkelt
inte möjligt. Vi måste acceptera att livet inte rymmer hur
mycket som helst, att vi hela tiden måste välja väg, och att
vi därför måste avstå från många andra alternativ.
Oliver Burkemans Fyratusen veckor är tänkvärd, underhållande och skriven med underfundig humor. Det här är
inte i första hand en självhjälpsbok – snarare ett kulturhistoriskt strövtåg bland märkliga nutidsfenomen och
filosofer, psykologer och författare som genom tiderna har
stångats mot tillvarons och tidens ändlighet. Boken avslutas med några råd om hur vi bäst utnyttjar det begränsade
antal veckor som har fallit på vår lott.
oliver burkeman

Fyratusen veckor. Tidshantering för ett
ändligt liv, Oliver Burkeman
November 2021. Översättning: Claes Bernes.
290 s. Inbunden. Omslag: Nils Olsson.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-81750-0
EBOK 978-91-27-81751-7
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Metropolis – historien om
mänsklighetens största triumf
Ben Wilson

FOTO: NATASHA MORENO-ROBERT

Vad hände igår? 200 000 människor flyttade till en storstad.
Vad hände idag? Samma sak.
Vad händer imorgon? Åter samma sak.
I sju tusen år har människor bott i städer, men det är
först nu de blivit lika många som de på landet. Vi lever mitt
i den största migrationen i världshistorien.
Få eller många – stadsborna har alltid varit entreprenörer, och de har satt oproportioneligt djupa avtryck på det
vi tänkt och skapat. Därför kallar Ben Wilson staden för
mänsklighetens största triumf. Här skildrar han stadslivets utveckling, på gott och ont, från myten om det dekadenta Babylon till våra dagars ”smarta” miljonstäder.
Men den här boken är mer än en vanlig kronologisk exposé.
För varje nytt skede i utvecklingen dröjer Wilson vid något
särskilt tema som varit lika angeläget för alla historiens
städer – om manligt och kvinnligt, om att riva det gamla,
om att äta och överleva, om frihet och övervakning, om
renlighet eller om det omöjliga i att försöka förinta en stad.
är en prisbelönt brittisk författare till sex historiska verk. Han kommenterar historia i tv och radio samt
skriver regelbundet för flera tidningar och tidskrifter.
ben wilson

”En monumental bedrift … Att läsa boken är som att
besöka en fascinerande stad för första gången – bländande
och svindlande, ibland på samma gång. Metropolis är bräddfull av upplysningar och iakttagelser.”
Metropolis. Historien om mänsklighetens
största triumf, Ben Wilson
Augusti 2021. Översättning: Allan Klynne
500 s. Inbunden. Omslag: Conny Lindström.
Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-15625-8
EBOK 978-91-27-15626-5
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wall street journal

”En världshistoria berättad utifrån dess mest äventyrliga
enheter … Briljant, förtrollande.” evening standard
”På ett briljant sätt lyckas [Wilson] sätta fingret på krafterna som gör en stad levande.” financial times
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Vikingatidens vagga
Kristina Ekero Eriksson

Vikingatidens vagga, Kristina Ekero Eriksson
September 2021. 350 s. Inbunden. Omslag:
Niklas Lindblad. Format: 170 x 240 mm
ISBN 978-91-27-16741-4
EBOK 978-91-27-16742-1

Året var 793. Plötsligt dök plundrande nordbor upp vid
det engelska klostret Lindisfarne, och därmed inleddes
vikingatiden. Förvåningen och fasan var stor eftersom
angriparna var så bekanta. Germanfolken kring Nordsjön
och Östersjön hade nämligen delat samma kultur i århundraden – men så förvandlades köpmännen från norr till
rasande kämpar. Hur kunde det gå till?
Redan före vikingatiden hade nordborna byggt upp en
framgångsrik handelsorganisation. Eliten levde ett liv i lyx.
Man omgav sig av praktfulla vapen, elfenben från Afrika,
röda granater från Sri Lanka och glasbägare från frankerriket. Från norr kom pälsverk som på floder och kamelryggar
nådde ned till Kalifatet. Världen öppnades alltmer, skeppen
fick segel och stora handelsplatser grundades i Skandinavien.
Utan kunskap om den här tiden – vendeltiden - är anfallet på Lindisfarne och det som hände sedan svårt att förstå.
Här presenteras äntligen en av de mest mytomspunna
och betydelsefulla epokerna i vår historia. Med de senaste
forskningsupptäckterna framträder åren 550-800 som
både förfärande och fascinerande.
är vetenskapsjournalist med ett
förflutet som arkeolog och intendent på Historiska museet
i Stockholm. Hon har varit programledare för historiska
dokumentärer på SVT och medverkar i tidskrifter som
Populär Arkeologi och Populär Historia. Tidigare har hon
skrivit böckerna Gamla Uppsala – människor och makter i
högarnas skugga, Årstafruns dolda dagböcker samt, tillsammans med Dick Harrison, Vikingaliv.
kristina ekero eriksson
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Dante – den förste författaren
Anders Cullhed

FOTO: KUNGL VITTERHETSAK ADEMIEN

Dante Alighieri (1265–1321), en av världslitteraturens mest
uppburna författare, så berömd att det räcker att nämna
honom vid förnamn – var han ”en röst för tio tigande
sekler”, den som mer än någon annan sammanfattade den
långa myllrande medeltiden? Så har han ofta uppfattats.
I denna biografi betraktas Dante tvärtom som västerlandets förste författare, början på något nytt snarare än
krönet av något gammalt. Här möter vi en person som från
unga år ser på sig själv som poet, som är väl medveten om
sitt eget värde och vet hur man vårdar sitt varumärke. Vi
följer honom bland Florens diktarkotterier, på kommunala
toppuppdrag och ut i krig, vidare genom en obarmhärtig
landsförvisning och tunga år på flyende fot. Hans bistra
levnadsöde skildras mot en rik bakgrund av 1200-talets
politiska, ekonomiska och kulturella omständigheter.
Anders Cullhed, Nordens stora Danteauktoritet, har med
denna bok skänkt oss den mest ambitiösa biografin över
Dante som skrivits på svenska. Den utkommer till 700-årsminnet av poetens död.
är professor emeritus i litteraturvetenskap
vid Stockholms universitet, översättare och kritiker.
anders cullhed

Dante. Den förste författaren, Anders
Cullhed
September 2021. 280 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17234-0
EBOK 978-91-27-17235-7
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Judarnas historia i Sverige
Carl Henrik Carlsson

FOTO: DAVID NAYLOR, UPPSALA UNIVERSITET

Göteborgsvitsen, Barnens dag, Gustav Adolfsbakelsen,
skolämnet slöjd och musiken till Idas sommarvisa – alla
är de exempel på företeelser som uppfattas som typiskt
svenska men som i själva verket är skapade av svenska
judar. För att inte tala om alla övriga avtryck gjorda av
judiska konstnärer, författare, politiker och skådespelare.
Om dem och många andra handlar den här boken.
Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-talet
utan att behöva konvertera till kristendomen, även om det
länge fanns många restriktioner. Den förhållandevis lilla
befolkningsgruppen har alltid varit heterogen med stora
socioekonomiska, kulturella och religiösa skillnader. Integrationen har i stort sett varit mycket lyckad.
Intresset för och forskning om judarnas historia i Sverige
har ökat avsevärt under de senaste decennierna, men ett
översiktsverk har länge saknats. I den här boken ges en
sådan helhetsbild. Vi möter enskilda judar men får också
veta hur judiska församlingar och andra organisationer
vuxit fram och relaterat till det omgivande majoritetssamhället – det har ständigt gällt att försöka hålla balansen
mellan tradition, förnyelse och anpassning och att förhålla
sig till den ständigt närvarande antisemitismen.
carl henrik carlsson, filosofie doktor i historia, är

anställd vid Riksarkivet samt vid Hugo Valentin-centrum
på Uppsala universitet. Han har i sin doktorsavhandling
och i många artiklar skrivit om svensk-judisk historia ur
olika aspekter. Han undervisar i ämnet såväl vid Uppsala
universitet som vid Paideia folkhögskola.
Judarnas historia i Sverige,
Carl Henrik Carlsson
Oktober 2021. 350 s. Inbunden. Omslag:
Beatrice Bohman. Format: 155 x 280 mm
ISBN 978-91-27-17382-8
EBOK 978-91-27-17383-5
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Såra tukt och sedlighet – hundra
år av pornografi i Sverige
Mariah Larsson, Klara Arnberg,
Tommy Gustafsson & Elisabet
Björklund

Såra tukt och sedlighet. Hundra år av
pornografi i Svereige, Mariah Larsson,
Klara Arnberg, Tommy Gustafsson &
Elisabet Björklund
Oktober 2021. 350 s. Inbunden. Omslag:
Beatrice Bohman. Format: 135 x 210 mm

För 100 år sedan anhölls i Sverige en person för att ha
”sårat tukt och sedlighet”, som lagen uttryckte det, genom
att ha visat en oanständig film. För 50 år sedan upphävdes
lagen och pornografin legaliserades. Idag kan pornografi
konsumeras gratis på internet.
Pornografins svenska historia innehåller många vändningar och starka känslor. Den involverar såväl politikens
finrum som den torftigaste sexbutiken. Några har blivit
rika på pornografin, andra har tvingats till den för att klara
livhanken. Den svenska synden, sexliberalism och feminism är exempel på idéer och strömningar som påverkat
utvecklingen, liksom teknologiska fenomen som fotografi,
film, tv, video och internet.
I denna första heltäckande skildring av modern svensk
pornografihistoria ryms allt detta och mycket mer. Den
är skriven av de fyra forskarna Mariah Larsson, Klara
Arnberg, Tommy Gustafsson och Elisabet Björklund vid
Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.

ISBN 978-91-27-16998-2
EBOK 978-91-27-16999-9
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Pocket
”Sennertegs bok är upprörande och omskakande läsning. Den är också en källa till
många argument som slår hål på Förintelseförnekarnas olika konspirationsteorier.”
dala - demokraten

Allt jag känner är att mina fötter
gör ont, Niclas Sennerteg
September 2021.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17458-0

”En lika tungt betydelsefull bok, som lättillgängligt skriven.” barometern
”Peter Englund har skapat ett mästerverk
av berättande historieskrivning, lika märkligt underhållande som skrämmande. Han
har sannerligen överträffat sig själv.”

Stridens skönhet och sorg 1914,
Peter Englund
September 2021.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17458-0

svenska dagbladet

”Med stor ömhet återger Peter Englund alla
dessa krigets röster; soldater och sjukvårdare, konstnärer och småbarnsmammor,
fältväblar och skolflickor. Man tvivlar aldrig
på Englunds trohet mot källorna, men det vi
läser är en gripande kollektivroman, historieskrivning som skön litteratur.” expressen

Stridens skönhet och sorg 1915,
Peter Englund
September 2021.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17459-7

"Bruce Springsteen har åstadkommit något
så anmärkningsvärt som en rockhistoria
som är rolig att läsa" dagens nyheter
"Han är en svårslagen berättare"
expressen

”I grunden god fick mig att se mänskligheten
på ett nytt sätt." yuval noah harari
"Underbar läsning! Uppiggande, tillgänglig
och full av fantastiska berättelser."

Born to run, Bruce Springsteen
November 2021.
Översättning: Erik MacQueen
Omslagsfoto: Frank Stefanko
Storpocket

the sunday times

978-91-27-17466-5

I grunden god, Rutger Bregman
Oktober 2021.
Översättning: Joakim Sundström
Omslag: Nils Olsson
978-91-27-17465-8
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Pocket
Löften till en son, Joe Biden
November 2021.
Översättning: Gunnar Pettersson.
Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-17191-6

”Det är hjärtskärande läsning.”
dagens nyheter

”Denna bok är ett drama bakom kulisserna,
ärligt, osminkat och rikt på detaljer. Den som
förlorat någon närstående kommer att finna
genuin tröst i vad [Biden] har att säga.”
the new york times

Hopplöst, men inte allvarligt,
Cecilia Hansson
Oktober 2021.
Omslag: Håkan Liljemärker

”För den som är det minsta intresserad av sin
europeiska omvärld, sin samtid eller, för den
delen, meningen med livet.”

ISBN 978-91-27-17461-0

uppsala nya tidning

”Deras frågor angår alla.” expressen

Att omfamna ett vattenfall, Ida Therén
Oktober 2021.
Omslag: Eva Lindeberg
ISBN 978-91-27-17315-6

”Glimrande roman om fallna kvinnor. /.../
Greppet påminner om Sara Stridsberg.”
dagens nyheter

”Vacker debutroman.” expressen
”Raffinerande debut om den mystiska
skönheten.” dala - demokraten

Przewalskis häst, Maja Lunde
November 2021.
Översättning: Lotta Eklund.
Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-17462-7

”Om att viga sitt liv åt djuren, om besatthet.
Lika besatt läser jag boken, närmast i ett svep.
Det går inte att låta bli: det är inte jag som slukar
boken, det är den som slukar mig.”
svenska dagbladet

”Vissa romaner är ögonöppnare. Tredje delen i
Maja Lundes klimatsvit är definitivt en sådan.
En vacker, mörk och oerhört sorglig roman.”
jönköpings -posten
40
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”En bok som förmedlar hopp utan att bli
överoptimistisk.” arbetarbladet
”Det är djupt gripande.” göteborgs-posten

Ett liv på vår planet,
David Attenborough
November 2021.
Översättning: Joachim Retzlaff.
Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-17192-3

”Under läsningen av denna djupt fascinerande
bok om bläckfiskar får man också intrycket av
att de kommer från en helt annan värld. De har
inte bara ett, utan tre hjärtan.” fokus

Djupsinne. Hur bläckfisken började
tänka, Peter Godfrey-Smith
Oktober 2021.
Översättning: Claes Bernes.
Omslag: Nils Olsson.
ISBN 978-91-27-17464-1

”Stefan Buijsman är verklighetens Sheldon
Cooper i ’The Big Bang Theory’, men med
ofantligt mycket större social kompetens.”
svenska dagbladet

Siffrorna. Hur vi använder matematik
utan att räkna, Stefan Buijsman
Augusti 2021.
Översättning: Joakim Sundström.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-16298-3

”Det är ett etiskt dilemma som rymmer en
ocean av frågor: bör vi styra över hur människan ska se ut i framtiden, över barnens
egenskaper, vilka som ska få finnas? Och
vem ska fatta sådana beslut? Dessa och
andra genuint komplicerade frågor kräver en
sansad och djupgående diskussion. För att få
grepp om den naturvetenskapliga sidan av
den diskussionen fungerar Torill Kornfeldts
reportagebok som en utmärkt ingång.”
 öteborgs-posten
g

Den genmodifierade människan.
Reportage om forskningen som kan
förändra vårt innersta, Torill Kornfeldt
Augusti 2021.
Omslag: Nils Olsson
ISBN 978-91-27-17477-1
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Konsten att mötas
Kattis Ahlström, Stefan Einhorn
& Ullakarin Nyberg
FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN

Möten tillhör det mest centrala i livet, allt från tillfälliga
träffar till relationer som varar livet ut. De kan vara lättsamma, knepiga, roliga, allvarsamma och komplicerade.
Det finns möten som aldrig blir av och de som sker utan ord.
Vissa möten hade vi helst velat undvika och andra skänker
oss glädje.
Det är i mötet vi kan finnas för varandra, räcka ut en
stödjande hand och minska den känsla av ensamhet som
plågar många idag. Genom att mötas kan vi också minska
den själsliga ohälsa som finns runt om oss – inte minst
bland barn och unga. Kanske är det mer angeläget än
någonsin att dela erfarenhet och kunskap om hur vi kan
sänka barriärerna för att våga närma oss varandra.
Vare sig det sker inom yrkeslivet eller utanför är det vår
förhoppning att denna bok ska underlätta för människor
att mötas. Vi tror nämligen att det är något vi kan lära oss
att bli bättre på. Och vi är övertygade om att det är livsnödvändig kunskap.
är journalist, programledare, föreläsare.
är överläkare och professor samt ordförande
vid Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.
ullakarin nyberg är psykiater, med dr och suicidforskare.
kattis ahlström
stefan einhorn

Konsten att mötas. Från mingelångest till
allvarliga samtal, Kattis Ahlström,
Stefan Einhorn & Ullakarin Nyberg
September 2021. 200 s. Inbunden. Omslag:
Catharina Ekström. Format: 135 x 210 mm

LÄS OCKSÅ:

ISBN 978-91-27-82882-7
EBOK 978-91-27-82883-4
LJUDBOK 978-91-27-82884-1
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Svart bälte i föräldraskap
Lotta Borg Skoglund
& Martina Nelson
FOTO: EVA LINDBLAD

Svart bälte i föräldraskap. Att lösa vardagen
i npf-familjer, Lotta Borg Skoglund
& Martina Nelson
Augusti 2021. 240 s. Flexiband. Omslag:
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82919-0
EBOK 978-91-27-82920-6
LJUDBOK 978-91-27-17507-5

LÄS OCKSÅ:

Oroar du dig för att ditt barn har svårt med kompisar?
Kanske vill ditt barn inte gå till skolan? Eller sitter bara
framför datorn? Kanske är du orolig över att ditt barn inte
äter tillräckligt? Eller tvärtom inte verkar vilja sluta äta?
Har du fått en nattuggla som aldrig kommer till ro? Har
din lilla unge plötsligt blivit tonåring och din oro och era
konflikter handlar om alkohol, droger eller riskfyllt sex?
Vardagen med barn kan vara svårnavigerad och i familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) kan det vara extra utmanande. Ett av de viktigaste budskapen är att npf-diagnoser och de svårigheter de
ofta ger upphov till inte beror på dåligt föräldraskap. Varje
familj har sina helt egna, unika förutsättningar utifrån arv
och miljö i kombination. Ofta är det just de utmaningar
npf i sig medför som gör att det är särskilt svårt att få till
rutiner kring mat, sömn, motion och fritidsaktiviteter.
För att hantera tillvaron har många npf-föräldrar hittat
strategier och vägar kring situationer de flesta föräldrar
kämpar med. Svart bälte i föräldraskap bottnar i deras
upplevelser och erfarenheter och ger ett unikt inifrånperspektiv. Föräldrarnas egna tips och förslag kompletteras
med sakkunskap, aktuell forskning och evidensbaserade
rekommendationer.
Svart bälte i föräldraskap visar på möjligheter och strategier för att få familjelivet att fungera och är skriven till
alla som någon gång känt tvivel eller oro i sitt föräldraskap;
oavsett om man har barn med en diagnos eller inte.
lotta borg skoglund, allmänläkare och överläkare i psy-

kiatri, lektor vid Uppsala universitet. Hon forskar inom
neuropsykiatri och beroende och är grundare till SMART
Psykiatri.
martina nelson, leg. psykolog med inriktning mot
neuropsykologi, utbildad i kognitiv beteendeterapi och
dialektisk beteendeterapi.
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Länge leve vänner
Frida Andersson, Daniel Ek
& Pär Flodin
FOTO: MARTIN MAGNTORN

Länge leve vänner är en handbok i konsten att stärka vänskap.
Samlad forskning över decennier talar ett tydligt
språk: Starka relationer toppar listan över vad som gör oss
människor lyckliga och vad som får oss att leva längre och
friskare liv. Ändå lyser böcker om hur man stärker vänskapsrelationer med sin frånvaro i bokhyllorna. I och med
att samhället förändras, att vi bildar familj allt högre upp i
åldrarna och att vi förblir singlar längre ökar också betydelsen av vänskapsrelationer.
Vilka byggstenar är det som skapar vänskap? Vad gör att
vissa vänskapsrelationer håller över tid medan andra rinner
ut i sanden? Hur kan vi fördjupa kontakten till någon vi
redan känt i dagar och år? Hur kan vi hantera sprickor som
uppstår i vänskap och varför är medvetenhet, mod och
välvilja så viktiga för att skapa djupare kontakt?
Länge leve vänner är en motivationsbok som tar avstamp
i vetenskap och forskning om vikten av vänskap och goda
sociala relationer. Det är också en metodbok baserad på
modern psykologi och beteendeterapi, med handfasta råd
och guidade övningar för att fördjupa, vidareutveckla och
värna om sina relationer.

FOTO: EVA LINDBLAD
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Att uppdatera sin vänskapssitutation kan ha lika stor bety
delse för ditt liv som att byta jobb eller kärlekspartner. Och
definitivt långt viktigare än att köpa nya gardiner. Att det
ändå finns fler heminredningsmagasin än vänskapsmagasin
är obegripligt.
Ur Bob Hanssons förord
är leg. psykolog med KBT-inriktning.
daniel ek är leg. psykolog, föreläsare och en av författarna
till boken Tid att leva. Han arbetar bl.a. med att utbilda i
ACT (Acceptance and commitment therapy).
pär flodin är forskare inom psykiatrisk epidemiologi och
har doktorerat i kognitiv neurovetenskap.
frida andersson

Länge leve vänner. Forskning och färdigheter
för att stärka dina vänskapsrelationer,
Frida Andersson, Daniel Ek & Pär Flodin
Augusti 2021. 244 s. Flexiband.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82542-0
EBOK 978-91-27-82543-7
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Mamma med ätstörning
Anna Ehn & Leone Milton

är journalist och författare, bosatt i Uppsala.
Hon debuterade 1995 och har sedan dess skrivit böcker för
barn, unga och vuxna, både fakta och fiktion.Hon är återkommande skribent i Svenska Dagbaldet.
leone milton är journalist och författare, bosatt i Köpenhamn. Hon har skrivit om kvinnors hälsa i över tio år och
föreläser också i olika sammanhang om sina personliga
erfarenheter av ätstörningar och psykisk ohälsa.

FOTO: EVA LINDBLAD

För den som har eller har en haft ätstörning är det särskilt
utmanande att vara gravid och bli förälder. Risken för återfall i sjukdomen ökar och särskilt sårbar tycks den första
tiden efter förlossningen vara, då det nya livet med barn
ska börja.
Forskning visar att mer än var tionde nybliven mamma
kan lida av ätstörningar. Sjukdomen innebär stort lidande
och ökar risken för komplikationer för både kvinnan och
barnet.
Ändå är detta ett dolt problem, okänt för de flesta.
Med den här boken vill Anna Ehn och Leone Milton bryta
tystnaden kring moderskap och ätstörningar. De vill sticka
hål på seglivade myter om vem som får ätstörningar – och
varför. De vill ta bort skammen och lätta på skulden så
att mammor ska börja våga prata och söka hjälp. De vill
att hälso- och sjukvården tar den här gruppen på större
allvar och blir bättre på att uppmärksamma, bemöta och
behandla problematiken.
Mamma med ätstörning har vetenskaplig förankring och
baseras på fackkunskaper från forskare, psykologer, läkare
och dietister. Boken innehåller även personliga intervjuer
med såväl drabbade kvinnor som anhöriga, och avslutas
med en specifik självhjälpsdel för mammorna.
anna ehn

Mamma med ätstörning. Kroppen, maten
och vägen till ett sunt föräldraskap, Anna
Ehn & Leone Milton
Augusti 2021. 192 s. Flexiband. Omslag:
Catharina Ekström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82906-0
EBOK 978-91-27-82907-7

H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · P S Y KO L O G I

47

Personlighet i arbete
Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg &
Sara Henrysson Eidvall

FOTO: EVA LINDBLAD

Vad är egentligen personlighet? Ändras den över tid eller
är vi likadana livet igenom? Hur viktigt är det egentligen
för arbetsprestationen att vara social och utåtriktad? Kan
man förutsäga hur ansvarsfull en medarbetare kommer
vara? Varför är känslomässig stabilitet så viktigt för gott
samarbete?
Denna vetenskapligt grundade bok om personlighet
utgår från femfaktormodellen. Författarna beskriver hur
vår personlighet påverkar vårt beteende och hur den sätter
ramarna för våra styrkor och svagheter. De visar på viktiga
framgångs- respektive riskfaktorer i arbetslivet när det
kommer till personlighet, tar upp olika sätt att bedöma personligheten, och ger en inblick i vad personlighet egentligen
är, hur den tar sig uttryck och fungerar över tid och situationer.
Personlighet i arbete är skriven för alla som vill skaffa sig
mer forskningsbaserad kunskap om människans personlighet och därmed om sina egna – och kollegornas – drivkrafter och beteenden. Som chef, HR- eller ledarskapskonsult
får du större förståelse för medarbetare och chefers sätt att
vara – och ett klargörande perspektiv på personbedömningar i arbetslivet.

Personlighet i arbete. Förstå drivkrafter och
beteenden med femfaktormodellen,
Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg &
Sara Henrysson Eidvall
September 2021. 180 s. Inbunden.
Omslag: Lena Norrman/Gnå Sweden.
Format: 135 x 210 mm

Författarna är några av Sveriges tre främsta inom urval
och testutveckling och anlitas flitigt som experter och föreläsare. sofia sjöberg är fil.dr i psykologi. anders sjöberg är
fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen,
Stockholms universitet. sara henrysson eidvall är leg.
psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi.

ISBN 978-91-27-82875-9
EBOK 978-91-27-82876-6
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Bättre än perfekt
Alexander Rozental
Perfektionism är ett komplicerat och sammansatt fenomen.
Att vara noggrann, ambitiös och ha höga mål är förstås bra
– men kan också vara stressig och ångestskapande med risk
för att ens nära relationer påverkas.
Bättre än perfekt förklarar och ger förståelse för perfektionistens beteende. Målet är inte att man ska sänka sina
ambitioner, däremot att få mer flexibelt förhållningssätt till
uppgifter, åtaganden och relationer. Då skapas utrymme
för annat i livet än prestation.
Bättre än perfekt ger en nyanserad bild av perfektionismens för- och nackdelar och ger konkreta verktyg för
förändring i de delar som vållar problem i tillvaron.

FOTO: HENRIETTA ASPLUND

”Helen läser ekonomi på universitetet. Hon är ambitiös och
duktig med siffror, hon gillar att sätta sig in i svåra teorier.
Samtidigt tvivlar hon ofta på sin egen förmåga. Följden är att
hon pluggar mycket mer än sina kursare, trots att hon redan
kan allt som står i boken. När Helen får beröm tycker hon inte
att hon förtjänar det och försöker att göra ännu bättre ifrån
sig nästa gång – om återkopplingen uteblir kommer istället
självkritiken krypande och hon tolkar det som att hon varit
värdelös.”
är leg. psykolog och bedriver forskning om bland annat prokrastinering och perfektionism.
Han har disputerat i psykologi vid Stockholms universitet.
alexander rozental

LÄS OCKSÅ:

Bättre än perfekt. En självhjälpsbok för
perfektionister, Alexander Rozental
September 2021. 192 s. Flexiband. Omslag:
John Eyre. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82929-9
EBOK 978-91-27-82930-5
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Han är så bra på att ta egentid
Maria Farm

FOTO: APPENDIXFOTOGRAFI

Maria Farm har under sina tjugo år som psykolog mött
många klienter. Men det finns meningar som hon bara hör
sina kvinnliga klienter yttra. Som hur duktig deras make
eller sambo är på att hitta egentid. Eller att i just deras
familj är det nog enklare att hon jobbar deltid och han heltid, eftersom han tjänar lite mer. Hennes kvinnliga klienter
oroar sig mer än män över om det de gör duger och om de
får ta plats. De upplever betydligt mindre sexuell lust än
manliga klienter. Och har oftare varit med om övergrepp
eller trakasserier.
Om vi tror att vi lever i ett jämställt samhälle blir
problem och utmaningar individuella. Det blir kvinnors
ansvar att sminka situationen så att partnern tycks mer
jämställd, kvinnors ansvar att skyla över det som inte
fungerar i relationen eller på arbetet. Men det dåliga måendet och känslan av att något skaver dröjer sig kvar.
Han är så bra på att ta egentid blottlägger de strukturer
som leder till ojämställdhet, i relationer och på arbetet.
Det handlar om vem som får styra över tiden eller störas,
om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde och ansvar i
vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Maria Farm
berättar både vad hon lagt märke till i sina möten med
klienter och vad forskningen säger – samt ger förslag på
strategier för förändring.
är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med
egen mottagning i Stockholm. Hon har tidigare skrivit
bästsäljande självhjälpsböcker om bland annat sorg och
fobier samt anlitas som expert i psykologifrågor av radio, tv
och tidningar.
maria farm

Han är så bra på att ta egentid. Jämställdhet
i praktiken, Maria Farm
September 2021. 192 s. Inbunden. Omslag:
Nina Ulmaja. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82813-1
EBOK 978-91-27-82815-5
LJUDBOK 978-91-27- 82816-2
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Flow
Mihaly Csíkszentmihályi
nyutgåva

Flow är den känsla vi får då allt fungerar och stämmer,
när vi står inför utmaningar och arbetar på toppen av vår
förmåga, då vi glömmer tid och rum och utför fantastiska
prestationer.
Mihaly Csíkszentmihályi har ägnat stor del av sitt liv till
att undersökt de positiva sidorna av tillvaron, de konstruktiva reaktionerna på svårigheter och vad det är som
gör människor lyckliga. Han har gett ordet flow en speciell
innebörd och hans bok har blivit en klassiker som ständigt
hittar nya läsare.
(född 1934) är en ungersk professor i psykologi och f.d. ordförande för Department of
Psychology vid University of Chicago. Han är känd för sitt
arbete om lycka och kreativitet och framför allt om begreppet flow.
mihaly csíkszentmihályi

Flow, Mihaly Csíkszentmihályi
Augusti 2021. Översättning: Göran Grip.
362 s. Danskt band. Omslag: John Eyre.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17379-8

H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · P S Y KO L O G I

51

FÖR FÖRÄLDRAR, BEHANDLARE OCH PEDAGOGER

Stjärnan som var rädd för
publiken
Lars Klintwall & Amanda LeCorney
Många barn blir nervösa inför att gå på kalas, börja på en
ny aktivitet eller uppträda inför publik. Hjärtat bultar,
händerna blir som blöt is och magen en klump. Ungefär ett
av tjugo barn tycker att de här känslorna är så obehagliga
att de undviker alla situationer som väcker dem, och uppfyller kriterierna för så kallad social ångest. Tyvärr innebär
undvikandet att barnet missar saker som hen egentligen
skulle vilja göra.
Men, forskning visar att undvikandet går att vända. Det
görs genom att barnet i små steg övar på att vara aktiv i
sociala situationer och gradvis lär sig att acceptera nervositet som en del av livet.
Stjärnan som var rädd för publiken fokuserar på social
rädsla och är del 2 i bokserien ”Rädda vuxna” som lekfullt
uppmuntrar barn (cirka 3–8 år) att utmana sina rädslor.
Bokserien bygger på vetenskapligt belagda terapimetoder.
För att göra det lättillgängligt och roligt vänds perspektivet så att vuxna får hjälp av barnen Anton och Jasmin.
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Stjärnan som var rädd för publiken. Hjälp
ditt barn att hantera social ångest,
Lars Klintwall & Amanda LeCorney
November 2021. Omslagets form: Maria
Svedberg. 48 s. Inbunden. Format:
225 x 255 mm
ISBN 978-91-27-82934-3
EBOK 978-91-27-82935-0

LÄS OCKSÅ:
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är leg. psykolog, fil.dr och lektor vid
Stockholms universitet och Karolinska institutet, där han
undervisar i barnpsykoterapi och forskningsmetod. Han är
en av psykologerna i SVT:s program Våra barns hemliga liv,
och är medskapare till podcasten Barnpsykologerna. Han är
även medredaktör för antologin Leka, prata, äta – övningar
för barn med särskilda behov.
amanda lecorney är illustratör och arkitekt. Som arkitekt
har hon samarbetat med förskolechefer och pedagoger på
skolor och förskolor över hela landet.
Tillsammans har de tidigare skrivit Veterinären som var
rädd för hundar.
lars klintwall
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En pekbok om kompisar
Linda Palm & Lisa Sollenberg
Kanin är ledsen. Igelkott tröstar sin kompis.
Att vara kompisar är härligt men ibland kan det vara svårt!
I En pekbok om kompisar får vi ta del av Kanin och Igelkotts erfarenheter och känslor. En slitstark bok att titta i,
prata om och fundera kring.

En pekbok om kompisar,
Linda Palm & Lisa Sollenberg
Augusti 2021. 0–3 år. 16 s. Board book.
Format: 150 x 150 mm
ISBN 978-91-27- 46041-6

En pekbok om barnkonventionen
Igelkott är trött. Det känns skönt att få vila.
Även de allra yngsta barnen har rätt att få veta vilka
rättigheter de har. Den här pekboken tar fasta på det och
lyfter barnens rättigheter genom situationer som de känner
igen och kan relatera till.
är författare, förskollärare och föreläsare som
givit ut både läromedel och skönlitteratur. Linda har mottagit Hédi Frieds lärarpris för det pedagogiska arbete hon
gör för ökad tolerans och demokratiska värderingar bland
de yngre åldrarna och även Sveriges läromedelsförfattares
förbunds pris Lärkan inom kategorin Förskola.
lisa sollenberg är illustratör och formgivare. Lisa vill
göra sina bilder färgstarka och varma, med små detaljer och
personliga uttryck för att ge böckernas karaktärer liv och
känsla.
linda palm

En pekbok om barnkonventionen,
Linda Palm & Lisa Sollenberg
Augusti 2021. 0–3 år. 16 s. Board book.
Format: 150 x 150 mm.
ISBN 978-91-27- 46040-9
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Pizza wizard
Oskar Montano

FOTO: LENNART WEIBULL

Det här är det nya standardverket för dig som vill laga
pizza i hemmaugn. Oskar Montano från pizzaställena
800 grader och 800 grader slice i Stockholm har i den
här boken anpassat internationella pizzaklassiker så
att det ska funka perfekt i hemmaugn.
Recepten är från platser där pizza är det viktigaste
som finns. Allt från pizzameckat Neapel, där pizzabagare betraktas som rockstjärnor, till Roms tunna,
krispiga pizzor och New Yorks färgstarka slicekultur.
Du får veta hur du gör perfekt fluffig grandma pie
i ugnspanna med krispig nästan friterad botten, hur
riktig pizza in teglia och pizza bianca görs bäst hemma
och vad en crispy New York-pizza egentligen är. Och
dessutom – allt du måste tänka på för att få en så mjuk
och fluffig napoletansk pizza som möjligt när du inte
har en ugn på 500 grader.
är pizzabagare och uppvuxen i Stockholm. Med starka band till Rom och Neapel är han
uppfödd på italiensk mat. För boken har han under de
senaste åren anpassat restaurangernas degrecept så att
de ska funka perfekt i hemmaugn.
oskar montano

Pizza wizard. Så gör du magisk pizza i
hemmaugnen, Oskar Montano
September 2021. 160 s. Inbunden. Omslag och
form: Jonas Cramby. Foto: Lennart Weibull.
Format: 190 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17444-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-17445-0
EBOK, PDF 978-91-27-17446-7
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Plocka tång & strandväxter
Linnéa Sjögren
& Karolina Martinson

FOTO: FANNY RÅDVIK

Linnéa Sjögren och Karolina Martinson är Sveriges
första tångdykare. De har under många år jobbat med
att anordna kurser och att plocka tång och strandväxter som de säljer till restauranger. Nu har de skrivit en
bok där de delar med sig av sina samlade kunskaper
för att öka medvetenheten om det skafferi som finns
lättillgängligt direkt under havsytan och längs strandkanterna.
Den svenska tången är hållbar, användbar och
näringsrik. Med sin spännande smak, konsistens och
skönhet kan den användas i både matlagning och
bakning. 25 tångarter och ett 10-tal strandväxter
presenteras med information om skördesäsong, olika
”styckdelar”, näringsinnehåll och användningstips.
Du får en grund för att själv kunna börja skörda tång
och strandväxter på ett hållbart sätt. Boken innehåller
grundläggande tekniker för att förvara, torka, lägga
in och salta tång. Dessutom ett 40-tal recept på allt
från tillbehör som tångbröd, rörhinneolja och seeweedkimchi till strandkantsfocaccia, ramennudlar med
sockertång och skrei bakad i fingertång. Till många
av de vanligaste japanska tångarterna, som kombu
och wakame, finns svenska motsvarigheter som bara
väntar på att bli upptäckta och använda.
Plocka tång & strandväxter. Recept och tillagning,
Linnéa Sjögren & Karolina Martinson
November 2021. 176 s. Inbunden. Omslag och form:
Lotta Kühlhorn. Foto: Fanny Rådvik.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17429-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-17430-6
EBOK, PDF 978-91-27-17431-3
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startade Catxalot AB 2014. Hon har
under flera år försett större delen av Sveriges topp
restauranger och kocktävlingar med tång. Hennes mål
är att sprida kunskap om tång och skapa intressen som
leder till etablering av tångodlingar, nya produkter och
nya verksamheter i Sverige. Hon håller idag kurser och
events om tång och strandväxter.
karolina martinson jobbar med tång och miljötänk
på restaurang Garveriet i Floda. Hon bor på Styrsö i
Göteborgs skärgård. Där plockar hon tång, strandnära
örter och bär som hon förädlar eller säljer till restauranger. Karolina har i många år arbetat för att skapa en
svensk matkultur där tången har en självklar plats på
våra tallrikar.
linnéa sjögren
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Kocken & jägaren
Mikael Einarsson & Hubbe Lemon

FOTO: JONAS CRAMBY

När Mikael Einarsson arbetade som kock på Skebo
herrgård i Roslagen blev han god vän med brukets jägare Hubbe Lemon. Med hjälp av sina långa erfarenheter
från både krog och skog har de nu skrivit en bok ihop.
Kocken & jägaren kombinerar klassisk viltmatlagning
med gedigna jaktkunskaper och handfasta tips. Du
får lära dig hur du jagar och lagar älg, dovhjort, rådjur,
vildsvin, hare, ripa, and och duva men också hur du
använder fler delar på djuret, vilka detaljer som är
godast att äta färska och vilka du ska frysa in.
Boken är också proppfull med klassiska kockkunskaper som hur du binder upp en stek, plockar blodduva
och hur du kokar god viltfond att alltid ha i frysen. De
lagar gräddiga wallenbergare på viltfärs till familjen,
gör egen viltkorv att äta med en kopp buljong på passet
och bjuder jaktlaget på världens godaste älgkåldolmar
tillagade över öppen eld.
är kökschef på Frantzéns nya storsatsning Brasseri Astoria i Stockholm. Mikael har lång
erfarenhet från de klassiska köken genom restauranggruppen Leijontornet, Pontus in the Greenhouse och
Skebo Herrgård. Han har jagat de senaste fem åren.
hubbe lemon sköter jakt, vilt och är förman på Skebo
bruk. Han har jagat och fiskat sen han var tio år gammal och ägnar sig åt viltvård, jakt och guidning under
hela året.
mikael einarsson

Kocken & jägaren. Så jagar och lagar du älg,
dovhjort, rådjur, vildsvin, hare, ripa, and och duva,
Mikael Einarsson & Hubbe Lemon
September 2021. 176 s. Inbunden. Form och foto:
Jonas Cramby. Format: 190 x 245 mm
ISBN 978-91-27-17447-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17448-1
EBOK, PDF 978-91-27-17449-8
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Kakfatet
Petrus Jakobsson

FOTO: OSMAN TAHIR

Klassisk hemmabakning när den är som bäst, som
en uppgraderad Sju sorters kakor eller kanske snarare
Petrus blandband av favoritkakor.
Petrus Bageri anses av många vara Sveriges bästa
bageri. Varje dag ringlar långa köer som vill köpa bröd,
brödkakor och inte minst småkakor. Det är troligtvis
det hantverksbageri som säljer flest småkakor i hela
landet, ofta minst en vagn kakor varje dag.
Det finns så mycket i ordet kaka att tycka om. Det
är ett av de första orden vi lär små barn, vi bakar kakor
i sandlådan och belönas och mutas med dem från tidig
ålder. Kakor dukas fram på de allra mest laddade
dagar, som födelsedagar, julafton eller när det ska vara
särskild festligt. De packas med på utflykter i skogen,
till badet och i skidbacken. Dessutom finns det väl
inget så starkt som doftminnet efter en viss kaka –
schackrutor hos mormor, mandelkubb hos grannen och
gammelfasters julkakor.
Förutom recept på klassiska kakor som syltkakor,
kolasnittar, mjuk pepparkaka och toscakaka – alla i
Petrus versioner – finns här även modernare varianter
som salted chocolate rye cookie, Maryland cookies,
salta kex till ost och marmelad och som bonus fantastiska brödkakor som tekakor, hålkaka och rågkaka.
driver sedan hösten 2012 Bageri
Petrus. Petrus har tidigare jobbat på Valhallabageriet
i 2 ½ år, praktiserat på Riddarbageriet, varit med och
öppnat Utöbageriet och jobbat som chefsbagare hos
Magnus Johansson i Hammarby Sjöstad och ser det
fortfarande som det mest spännande yrket man kan
ha. Petrus har tidigare skrivit den uppskattade boken
Bageriet, som nu släpps i ny utgåva.
petrus jakobsson

Kakfatet. Små, mjuka, jästa, kex, brödkakor,
Petrus Jakobsson
Oktober 2021. 144 s. Inbunden. Omslag och form:
Sebastian Wadsted. Foto: Osman Tahir.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17423-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-17424-5
EBOK, PDF 978-91-27-17425-2
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reviderade utgåvor

Bageriet
Petrus Jakobsson

Bageriet, Petrus Jakobsson
Augusti 2021. 128 s. Häftad. Omslag och form:
Katy Kimbell. Foto: Ulrika Pousette.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17498-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-17500-6
EBOK, PDF 978-91-27-17499-3

Bageriet innehåller recept som man bakar så gott som
dagligen på Bageri Petrus. Recepten representerar det
sortiment av bröd, bullar och kakor som bör finnas på
ett bageri med bredd i sitt sortiment. Det är noga utvalda recept, allt från surdegsbröd, frallor, bullar, kavlade
bakverk till svenska klassiker och franskinfluerade
bröd och kakor. Genom val av spannmål och tekniker
skiljer sig smakerna på de olika bröden och bakverken
mycket åt. Petrus försöker tänka på att fånga in allt:
frasigt, saftigt, syrligt, sött, salt, rostat, bränt, ljust,
kladdigt och mjukt. Recepten är ursprungligen gjorda för bageriet men anpassade och noga testade för
hemmabruk. Du får även veta hur man bakar dem på
bageriet och knep som är användbara hemma. Mjukbandsutgåva av boken som först kom ut för 5 år sen.
driver sedan hösten 2012 Bageri Petrus vid Mariatorget i Stockholm.
petrus jakobsson

Franska bakverk
Mia Öhrn

Franska bakverk, Mia Öhrn
Augusti 2021. 128 s. Inbunden. Omslag och form:
Katy Kimbell. Foto: Ulrika Pousette.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17420-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-17421-4
EBOK, PDF 978-91-27-17422-1
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I Franska bakverk finns recept på alla sorters bakverk
– vetebröd och smördegsbakverk, bakelser, tårtor och
pajer, småkakor, mjuka kakor och desserter. Mia Öhrn
har anpassat alla de klassiska franska bakverken till
svenska förhållanden och förenklat recepten, men nallar för den sakens skull vare sig på smak eller kvalitet.
Följ med på en utflykt till de franska sötsakernas
värld och bjud på hembakta croissanter, eclairer och
florentiner! Känslan i boken är rustik med en blandning
av franskt lantliv och bistro, och receptbilderna varvas
med Ulrika Ekbloms fina miljöbilder från Frankrike.
Franska bakverk gavs första gången ut 2013 och ges nu
ut i ett efterlängtat nytryck.
är konditor, matskribent och kursledare.
Hon har tidigare skrivit en rad omtyckta bakböcker,
för Natur & Kultur bland annat klassikern Macarons,
cupcakes & cakepopes (2011).
mia öhrn
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Naturligt vin
Emil Broomé & Emil Arvidson
Naturvin – vin tillverkat utan tillsatser – har förändrat vår mest traditonstyngda dryckeskultur. Runt en
grupp bönder och entusiaster formas en vinets punkscen som har spridit sig över världen och dragit en ny
generation till glasen.
Vinimportören Emil Broomé och journalisten Emil
Arvidson åker genom Frankrike för att träffa bönder,
restaurangägare, bloggare, konstnärer, barflugor,
servitörer, pensionärer och ungdomar som har en sak
gemensamt: att vinet förändrat deras liv.
De dricker med välklädda debattörer som har tagit
naturvinet in i finrummen, med åttioåriga damer i
Loire som har gjort vin utan tillsatser sedan femtiotalet och med japanska män som har vallfärdat till
Cornas branta backar på grund av en fantastisk flaska.
Naturligt vin gavs första gången ut 2014 och var därmed den första boken på svenska om en av vinvärldens
mest spännande rörelser.
När scenen nu exploderat även i Sverige kommer
boken i en ny upplaga med ett nyskrivet kapitel om var
naturvinet befinner sig 2021 och där vi också möter en
av scenens största stjärnor idag: Frank Cornelissen,
vinhandlaren som lämnade allt och flyttade till vulkanen Etnas sluttningar med ett mål för ögonen: att
hinna göra världens bästa vin innan han dör.

Naturligt vin, Emil Broomé & Emil Arvidson
Augusti 2021. 128 s. Häftad. Omslag: Markus
Karlsson Frost. Illustration omslag: Hanna
Albrektson. Foto: Format: 160 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17490-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-17492-4
EBOK, PDF 978-91-27-17491-7
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Stickning & växtfärgning
Signe Siemsen

FOTO: JESSICA SIDENROS

Drömmer du om att sticka egna plagg? Tycker du
att växtfärgning verkar spännande? Den här boken
hjälper dig på vägen – oavsett om du är en erfaren
stickare som saknar mönster till enkla basplagg, om du
är nybörjare på stickning eller om du redan är insatt i
växtfärgningens konst.
Du kommer känna dig galet nöjd när du använder
din handgjorda mössa eller tröja. Eller när du lyfter
upp en vackert färgad garnhärva ur kastrullen hemma
vid spisen. Men vägen dit är minst lika viktig. Att över
tid samla på sig överblivna lökskal, eller gå ut i naturen
för att plocka växter att färga med. Att sakta, maska
för maska, se en tröja växa fram. Signe Siemsen vill få
dig att njuta av den långsamma processen och våga
leka, prova och experimentera dig fram med ditt textila
hantverk.
Boken innehåller tio stickmönster på enkla, vackra
basplagg och tio recept på växtfärger. Det går också
bra att köpa redan färgat garn till stickbeskrivningarna, men när du har läst boken kommer du garanterat
att se på ekollon, avokadoskal och björklöv med nya
ögon.
har ett stort intresse för naturen och det
textila hantverket. Redan som barn var skogen den
plats hon helst vistades i. Första gången Signe testade
att karda ull och spinna garn på slända var en magisk
upplevelse. När hon senare studerade på konstskolor
förenades de båda intressena och hon började växtfärga textilier för att skulptera med dem. När Signe
väntade sitt första barn plockade hon fram sina gamla
stickor och stickade en barnmössa. Sedan dess har hon
inte kunnat sluta sticka.
signe siemsen

Stickning & växtfärning. Ylle, krapp och gröna löv,
Signe Siemsen
Oktober 2021. 160 s. Inbunden. Omslag och form:
Stefan Fält. Foto: Jessica Sidenros.
Format: 180 x 250 mm
ISBN 978-91-27-17043-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-17045-2
EBOK, PDF 978-91-27-17044-5
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Karvsnitt
Jögge Sundqvist
JÖGGE SUNDQVIST
Skurna mönster
i täljda föremål

FOTO: ELIN BERGE

Att skära in mönster och symboler i trä är en flertusenårig folklig tradition som fortfarande hålls vid liv i slöjden. Med hjälp av karvsnitt, eller skureut som tekniken
också benämns, har slöjdade bruksföremål genom
historien besjälats med betydelsebärande symboler och
vackra mönster. Även idag är karvsnittstekniken en
naturlig förlängning på en slöjdad sked, skärbräda eller
krympburk – och framförallt en källa till vardaglig
glädje; till ett sätt att utveckla kreativitet och mönsterskapande.
I boken beskrivs hur du täljer föremålen och tekniker för uddsnitt, nagelsnitt, linjer och bokstäver, samt
vilken sorts trä, knivar och verktyg du behöver för att
komma igång. Boken innehåller 16 projekt, från enklare dekorationer av knivhandtag och skyltar till mer
krävande objekt som askar och kammar. Förutom en
djup praktisk kunskap öppnar boken dörren till äldre
slöjd och folkkonst och ger en ingående beskrivning av
symbolernas traditionella betydelser – så att du själv
kan ta vid och utveckla en egen mönstervärld.
är professionell slöjdare med 40 års
erfarenhet av mönsterskärning. Han riktar sig både till
nybörjare och mer erfarna hantverkare och har tidigare skrivit böckerna Slöjda i trä och Tälj för kök och
trädgård.
jögge sundqvist

Karvsnitt. Skurna mönster i täljda föremål,
Jögge Sundqvist
Oktober 2021. 160 s. Inbunden. Omslag och form:
Stefan Fält. Foto: Per Björklund & Philip Tolgén.
Format: 190 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17110-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-17112-1
EBOK, PDF 978-91-27-17111-4
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Hantverka: Simple weave – väv
utan vävstol
Kerstin Neumüllers
I Kerstin Neumüllers tredje hantverksbok öppnar sig
en värld bortom gigantiska vävstolar. Hon visar hur
man kan väva med redskap som är lätta att tillverka
själv och som ofta inte är större än att de får plats i en
byxficka. Här finns inspiration både för de som aldrig
har vävt men är sugna på att prova och för erfarna
vävare som vill jobba med flexibla och smidiga redskap
för att tillverka band, väggprydnader, små fodral och
andra praktiska och fina saker.
Kerstin berättar också om sin resa från textil till
trähantverk och visar hur du gör dina egna vävredskap
i fickstorlek av trä eller, om det är krisläge och vävsuget
inte kan vänta, en mjölkkartong.
Det här är den första fristående boken i Natur &
Kulturs serie hantverka.
är författare och slöjdare. Med
Handbok om indigo (2017) och Lappat och lagat (2018)
i bagaget håller hon föreläsningar och kurser i hantverk, skriver artiklar till tidningen Hemslöjd och säljer
sina alster på hemsidan kerstinneumuller.com.

FOTO: ELLINOR HALL

kerstin neumüller

Hantverka: Simple weave. Väv utan vävstol,
Kerstin Neumüller
September 2021. 128 s. Inbunden. Omslag och
form: Sebastian Wadsted. Foto: Ellinor Hall.
Format: 170 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17482-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-17483-2
EBOK, PDF 978-91-27-17484-9
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Heavy-duty sewing
Anton Sandqvist

Knopar
Miki Anagrius

Gör egna praktiska, slitstarka bruksföremål som ryggsäckar, väskor och
verktygsfodral.

Användbara, roliga och snygga
lösningar för att hänga upp, bära,
förvara och organisera.

Hantverka: Heavy-duty sewing, Anton Sandqvist
September 2021. 128 s. Inbunden. Omslag och
form: Sebastian Wadsted. Foto: Knotan Tobias
Arnerlöv. Format: 170 x 230 mm

Hantverka: Knopar – som förbättrar ditt liv,
Miki Anagrius
September 2021. 128 s. Inbunden. Omslag och
form: Sebastian Wadsted. Foto: Miki Anagrius.
Format: 170 x 230 mm

ISBN 978-91-27-17496-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17501-3
EBOK, PDF 978-91-27-17497-9

ISBN 978-9-1-27-17493-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-17495-5
EBOK, PDF 978-91-27-17494-8
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OMSLAGSBILD: BILLIE, KORVEN OCH STADEN, JULIA HANSSON

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
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Vi bygger en stad, Henrik Wallnäs & Charlotte Ramel
Billie, Korven och Staden, Julia Hansson
Paola Persson Peroni: Älskar kanske, Emi Guner
Pax – resan hem, Sara Pennypacker
Kerstin, solen och kärleken, Helena Hedlund
Väderlekarna, Lisa Lundmark
Modern väsenologi, Ingela Korsell
Hola Humlan Hansson, Kristina Sigunsdotter & Ester Eriksson
Dödsängeln. Månvind & Hoff 3, Johan Rundberg
Betongrosor, Angie Thomas
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Vi bygger en stad
Henrik Wallnäs & Charlotte Ramel
På den fina spången mellan fantasi och verklighet får vi
följa två små barn i deras lek. Tillsammans bygger de
upp en stad i sin gemensamma fantasi:
Sen hittar vi en gubbe.
Som är en tjej.
Men fantasin är skör och bygger på samarbete:
- Kolla, säger jag.
- Nej, säger Osman.
Vi bygger en stad, Henrik Wallnäs
& Charlotte Ramel
September 2021. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:
180 x 180 mm
ISBN 978-91-27-17067-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17069-8
EBOK, PDF 978-91-27-17068-1

Sagt om Åka buss:
”Subtiliteten är tilltalande, den
fördjupar bilden av krig, gör
berättelsen till något mer även
för barnet som inte upplevt flykt
och bara anar undertonerna.”
svenska dagbladet

Osman raserar fantasin genom att trampa sönder staden och leken är förstörd:
Jag springer efter.
Slår Osman.
Hårt.
Han börjar gråta.
Jag gråter jag med.
Men ingen vill säga förlåt.
Barnen bygger upp en stad men framför allt en vänskap. Och lär sig konsten att säga förlåt och bli kompisar igen efter ett bråk. Wallnäs subtilt sparsmakade
text i samklang med Ramels harmoniskt njutningsfulla bilder skapar en berättelse med gehör för det lilla
barnets röst och värld.
är författare och bibliotekarie boendes
i Malmö. Åka buss som utkom 2016 var Henrik Wallnäs
debutbok, både den och Världen utanför som kom två år
senare illustrerades av Matilda Ruta. D
 ebuten nominerades till Augustpriset.
charlotte ramel är utbildad på Beckmans där hon också
varit lärare. Debuterade 1988 och har sedan dess samarbetat med bland andra Ulf Stark, Lennart Hellsing och
Barbro Lindgren. På Natur & Kultur har hon t.ex illustrerat Lisa Lundmarks hyllade debut H
 aj-Jenny 2017.
henrik wallnäs
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Billie, Korven och Staden
Julia Hansson

Billie, Korven och Staden, Julia Hansson
September 2021. 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 235 x 265 mm
ISBN 978-91-27-17202-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-17203-6
EBOK, PDF 978-91-27-17204-3

Billies mamma är nere i tvättstugan. Klockan går långsamt och Korven blir otålig. En gång fick Billie gå ut
med Korven själv, så då kan hon säkert göra det igen?
Korven blir jätteglad och drar iväg med Billie hela
vägen till parken. Bara Korven bajsat ska de vända
tillbaka hemåt igen. Väl inne i parken är det underbart
och Billie tänker plocka en blomma till mamma. Men
vilken väg kom de ifrån egentligen? Billie upptäcker att
de är vilse i den stora Staden med sina många bilar och
höga hus! Hur ska de någonsin hitta hem igen?
Uppföljare till Julia Hanssons Augustnominerade
debut om Billie och Korven, hyllad för det mogna och
egna bildspråket, med rötter både i den svenska och
japanska bildtraditionen. Böckerna om Billie och Korven utforskar hur det är att tveka, att inte våga eller att
plötsligt kanske våga mer än man egentligen vågar eller
rentav borde våga.
julia hansson är svensk illustratör utbildad i Stockholm

och Tokyo. Just nu är hon tillbaka i Tokyo där hon
har fått ett stipendium för vidare illustrationsstudier.
Billie, Korven och Havet nominerades till Augustpriset
2020.

LÄS OCKSÅ:

Sagt om Billie, Korven och Havet:
”En solsmekt dag på stranden har sällan fångats som i
Billie, Korven och Havet. Julia Hanssons sinnliga bilderboksdebut bågnar av strandkänsla och värme genom en
makalös ljussättning som ger kroppslig igenkänning.
Med bravur tecknas barnets vilja och motvilja lika
finessrikt som solstrålarnas spel. Eftermiddagssolens
sken framkallar badandets bestyr så att sandkornen,
parasollskuggan och frottéhanddukens strävhet känns
i skinnet på både den vuxna betraktaren och på det
barn som likt Billie inte alltid vill kasta sig i vattnet.”
augustprisjuryn
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Paola Persson Peroni:
Älskar kanske
Emi Guner
Är kärlek alltid härlig eller kan den också vara jobbig,
något man helst skulle slippa? Känner alla kärlek på
samma sätt och vad är det för skillnad på att bara vara
kär i någon och att älska hen? Hur blir man ihop och
vad gör man egentligen då? Sådant tänker Paola på nu
för tiden. Det verkar vara mycket kärlek runt omkring
henne, men också mycket hemligheter. Varför kommer
mamma hem alldeles fnittrig efter sina tangokvällar
och varför behöver storebror Mille plötsligt Paolas
hjälp att välja ut en bra tjejpresent? Själv kan Paola
inte sluta tänka på Benji, men är det han eller någon
annan som har lagt ett armband i Paolas sko?
Böckerna om Paola Persson Peroni är vardagsnära
berättelser om kompisrelationer för 6-9 år.
är copywriter, översättare och författare.
Hon älskar träd, dagdrömmeri, böcker och marsipanlimpor. Hon har skrivit serien om Nina, utgiven på
annat förlag.
maja säfström är arkitekt och illustratör. Hon har det
populära Instagram-kontot Majasbok och debuterade
som författare 2016 med serien Fantastiska fakta om
djur. Maja Säfström har illustrerat serien om Paola
Persson Peroni.
emi guner
Paola Persson Peroni: Älskar kanske, Emi Guner
Oktober 2021. 6–9 år. 148 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Maja Säfström. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-14661-7
EBOK 978-91-27-14667-9
LJUDBOK 978-91-27-16533-5
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LÄS OCKSÅ:

Sagt om tidigare böcker:
”Emi Guner har ett fint öga för små men ack så viktiga
detaljer i vardagen och livet, och Maja Säfströms finurliga
bilder går hand i hand med den blicken. Härlig vardagsdramatik, för vi vet ju att vardagen ofta är högst dramatisk.” vi läser
”En superfin berättelse om livet på lågstadiet och om
vänskap och vikten av att få vara sig själv.” sydsvenskan
”En väldigt fin berättelse. Att den är kryddad med Maja
Säfströms charmiga illustrationer är inget annat än genialiskt. Rekommenderar! 5 av 5!”@enforbannadpodd
H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · B A R N & U N G D O M

9

Pax – resan hem
Sara Pennypacker
Det har gått ett år sedan Peter och hans räv Pax såg
varandra. Mycket har förändrats. Peter har blivit föräldralös efter kriget, medan Pax har fått en kull ungar
med sin hona Bristle. Men en av ungarna har blivit
svårt sjuk. Pax vänder sig till den enda människan
han vet att han kan lita på: Peter. Både pojke och räv
beger sig på en resa för att hitta hem, och att återfinna
varandra igen.
En stark berättelse om vänskapens kraft – om kampen för att återförenas, mot alla odds. Med stämningsfulla illustrationer av Jon Klassen.
har skrivit flera böcker för barn och
unga och räknas som en av USA:s främsta barnboksförfattare.
jon klassen är prisbelönt illustratör och bilderboks
författare som bland annat gjort Jag vill ha min hatt
och Det är inte min hatt.
sara pennypacker

Pax – resan hem, Sara Pennypacker
Augusti 2021. 6–9 år. 280 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Jon Klassen. Format: 140 x 192 mm
ISBN 978-91-27-17339-2
EBOK 978-91-27-17340-8

LÄS OCKSÅ:
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Sagt om första boken:
”Det är en lika viktig som magnifik läsning – detta är
en bok som visar respekt för både sina rävar och sina
unga läsare.” dagens nyheter
”Berättelsen är precis som räven Pax själv: halvvild
och helvacker.” new york times
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Kerstin, solen och kärleken
Helena Hedlund
Kerstin bor där asfaltsvägen slutar och grusvägen tar
vid. Hon är åtta år och älskar sin lillasyster Miranda
över allt på jorden, men det verkar som om Miranda
inte kan höra. Tänk om det är Kerstins fel, för att hon
pussade Miranda på örat? Ska hon våga säga något till
mamma och pappa?
I skolan är det stökigt och fröken vill att Kerstin ska
ta mer plats och räcka upp handen men det vill inte
Kerstin. Och när bästa kompisen Gunnar bestämmer
att deras rekordbok ska heta ”Gunnars rekordbok”,
trots att dom gjort rekorden tillsammans, hittar hon
inte rösten som kan protestera. Livet trasslar så lätt till
sig och ibland känns det som om Kerstin får skulden
för precis allt. Men en dag får hon nog. Någonstans där
inne finns faktiskt den modiga Kerstin.
Kerstin, solen och kärleken är den femte delen i
den prisbelönta serien om Kerstin. Helena Hedlund
skildrar en modern Bullerbyn med en stor dos humor,
vardagsspänning, lek och känslor som känns i hela
kroppen. Perfekt för högläsning!
är författare, skådespelare och dramatiker. Hon bor liksom Kerstin där asfaltsvägen slutar och grusvägen tar vid, med familj, höns och katter.
katarina strömgård har gjort de finstämda tusch
illustrationerna. Hon är verksam som bilderboks
författare och illustratör.
helena hedlund

Kerstin, solen och kärleken, Helena Hedlund
Augusti 2021. 6–9 år. 178 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Katarina Strömgård. Format:
150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-17228-9
EBOK 978-91-27-17229-6
LJUDBOK 978-91-27-17230-2

LÄS OCKSÅ:

Sagt om tidigare böcker i serien:
”Sällsynt vacker vardagsberättelse om allt möjligt
jobbigt som drabbar ett barn, med imponerande barnperspektiv.” dagens nyheter
”Helena Hedlund skildrar leken så otroligt bra!”
lundströms bokradio
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Väderlekarna
Lisa Lundmark
Henny, Mohamed och jag gick längs Vårvädersgatan.
Inte tillsammans men ändå ihop. Oktobervindarna drog
omkring oss. Det var i den stunden, ett helt vanligt ögon
blick, som vårvädret slog ner omkring oss, mitt i oktober.
Jag lovar att det här är helt sant.

Väderlekarna, Lisa Lundmark
Augusti 2021. 6–9 år. 142 s. Inbunden.
Omslag och illustrationer: Charlotte Ramel.
Format: 145 x 200 mm

I den lilla staden Esby har alla gator namn efter väder
och årstider, ingen vet riktigt varför. Men så en dag
händer något märkligt, helt plötsligt får alla gator olika
väder och årstiderna verkar existera på samma gång.
De vuxna blir som paralyserade. Allt de gör är att titta
på väderleksrapporten på teve. Henny, Mohamed och
Melanie bestämmer sig för att försöka lösa vädermysteriet. De ger sig ut på stadens gator och snart pekar ledtrådarna mot en särskild person som levde på platsen
för länge sedan.
En komisk, absurd berättelse om ett litet samhälle
och dess invånare. Och om vänskap som håller för alla
väder.

ISBN 978-91-27-17221-0
EBOK 978-91-27-17222-7

lisa lundmark

debuterade 2017 med Haj-Jenny som
tilldelades Slangbellan för bästa barnboksdebut samt
Nils Holgersson-plaketten för årets bästa barnbok.

LÄS OCKSÅ:
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Modern väsenologi
Ingela Korsell
Det är lätt att tro att det bara var förr man trodde på
väsen, men vilka övernaturliga varelser berättar vi
om idag? Och vilken funktion fyller de på 2000-talet?
Följ med på en vindlande resa bland spöktåg, utomjordingar, zombies, skräckclowner och svartögda barn.
Det är en fullspäckad men lättbegriplig faktabok om
väsen i modern folktro. Här kan du läsa om när tandfén
slapp coronakarantän i Argentina, om Slender Man som
rövar bort barn, om spegelspöket Svarta Madame ... och
så förstås allt om monster under sängen.
Spänning, humor och vetenskap för alla
9-99-åringar! Faktagranskat av religionshistorikern
Tommy Kuusela och med maffiga färgillustrationer av
Reine Rosenberg.
ingela korsell är grundskollärare, doktorand i pedago-

gik och en av författarna bakom Pax-böckerna.
reine rosenberg är illustratör, serietecknare och spelgrafiker. Han bor i Uppsala.

Sagt om tidigare böcker i serien:
”Gastkramande. Väsenologi tar ett seriöst men också
underhållande grepp om ämnet.” dagens nyheter

Modern väsenologi, Ingela Korsell
September 2021. Fakta för barn. 120 s. Inbunden.
Omslag och illustrationer: Reine Rosenberg.
Format: 170 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17224-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-17225-8
EBOK, PDF 978-91-27-17226-5

LÄS OCKSÅ:

”Väldigt bra bok att läsa högt!” nyhetsmorgon tv4
”Roligt och medryckande! ... En riktigt bra faktabok.
Betyg: 5 av 5 ” @barnboksfamiljen
”Perfekt för hela familjen – inte minst nu i höstmörkret.” @tusensidor
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Hola Humlan Hansson
Kristina Sigunsdotter
& Ester Eriksson

FOTO: YLVA SUNDGREN

Humlan Hansson är tolv år och har snart överlevt första terminen i 6:an. De livsfarliga hästtjejerna är som
tur är upptagna med att glo på gympavikarien Scott.
Helt obegripligt för han har orange hud och onormalt
vita tänder och älskar sin egen spegelbild. Jullovet närmar sig med stormsteg och det här året händer något
spektakulärt - hela familjen och bästisen Nour ska åka
till Spanien. Humlan förbereder sig genom att googla
viktiga fakta om Spanien, som till exempel att det är
lagligt att gå omkring naken. Det blir en spännande
tågresa genom Europa, men när de kommer fram
inträffar katastrofen – gympavikarien Scott är också
i Spanien, och han vill hänga onaturligt mycket med
Humlans mamma …
Humlan Hansson har tagit läsarna med storm. Hon
låg etta på Dagens Nyheters topplista med Humlan
Hanssons hemligheter och kammade hem Augustpriset
för årets bästa barnbok. Nu är hon tillbaka, lika egensinnig och rolig som i första boken.
skriver poesi, låtar, dramatik
och böcker för barn och unga.
ester eriksson är konstnär och serietecknare och
har bland annat gett ut Jag, Esters rester och Det finns
ingenstans att fly.
kristina sigunsdotter

Hola Humlan Hansson,
Kristina Sigunsdotter & Ester Eriksson
Oktober 2021. 9–12 år. 110 s. Inbunden.
Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-17303-3
EBOK 978-91-27-17304-0
LJUDBOK 978-91-27-17305-7
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LÄS OCKSÅ:

Sagt om Humlan Hanssons hemligheter:
”Tankarna flyger till Barbro Lindgrens böcker om Lilla
Sparvel men Humlan Hanssons hemligheter leviterar
från en tryggare, varmare grund. Som vore Humlan
en mer emo-version av Pippi Långstrump. En kapabel
vardagshjälte för 2020-talet är hon i varje fall.”
dagens nyheter

”Jag skrattar och baxnar genom läsningen. Kristina
Sigunsdotters text i kombination med Ester Erikssons
lika våghalsiga och perfekt opålitliga illustrationer
griper tag från första sidan och sen är det bara att
hänga med på den här svindlande, hårda, fräscha resan.”
expressen

”Ett text- och bildsamarbete som bjuder på vrålskratt
och hjärtenyp.”augustprisjuryn
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Dödsängeln. Månvind & Hoff 3
Johan Rundberg
En natt söks Mika upp av en medlem i det kriminella
gänget Flickorna, som vill visa ett makabert fynd.
Samtidigt ber Valdemar Hoff om hjälp med ett annat
fall, en flicka från de fina kvarteren har anmälts
försvunnen av sina föräldrar, men går föräldrarna att
lita på? Flickans rum ser iordningsställt ut, som om de
döljer något. På något märkligt sätt verkar allt hänga
ihop. De båda händelserna pekar på en fruktansvärd
hemlighet som länge varit dold. Snaran dras åt kring
Mika och Valdemar när de ställs inför det största olösta
mordfallet i stadens historia. Samtidigt fortsätter
Mikas jakt på att ta reda på vem hon egentligen är.
En mångbottnad deckare om ett oväntat radarpar i ett
smutsigt 1800-tals Stockholm där dolda hemligheter
finns i alla läger.
har skrivit bilderböcker, lättläst och
för 9-12: Kärlekspizzan och Knockad Romeo samt nu
senast serien Häxknuten: Vålnadens röst, Kejsarens grav
och Skuggornas ö.

FOTO: YLVA SUNDGREN

johan rundberg

Dödsängeln. Månvind & Hoff 3, Johan Rundberg
Oktober 2021. 9–12 år. 184 s. Inbunden. Omslag:
Alvaro Tapia. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16409-3
EBOK 978-91-27-16410-9
LJUDBOK 978-91-27-16411-6
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Sagt om Nattkorpen:
”Rekommenderas varmt till den som t.ex. gillar historiska berättelser, spännande livsöden och deckare/mysterium av det lite läskigare slaget.Tänk lite Sherlock
Holmes för yngre läsare.”@barnensboktips

LÄS OCKSÅ:

”Jag har nog inte blivit så uppslukad av en barnbok
sedan Harry Potter. Här har vi en ny klassiker inom
barnboksvärlden.”@kapitelochkaka
”Åh, vilken läsupplevelse! En berättelse som är
helt omöjlig att sluta läsa. En perfekt högläsningsbok eller något att sätta i händerna på bokslukare i
mellanstadieåldern.”@barnboksbloggen
”Det är barnhem, fängelser och bårhus och ett mörkt
och skitigt Stockholm på 1800-talet. Trots att det är en
barnbok väjer inte Johan Rundberg för det makabra.
Jag älskar den! I vår kommer nästa del och jag kan
knappt bärga mig!” @feelbadbibliotekarien
”Som en modern Nordic Noir-variant av Oliver Twist,
men med en 12-årig flicka i huvudrollen.”
mariefreds tidning

”Spontant vill jag sätta den i handen på varenda
tioåring och fler därtill, för det är en bok som verkligen
väcker läslust. /.../Det här är riktig kvalitetslitteratur
för slukaråldern. Johan Rundberg och förlaget visar
att barn och unga också är värda böcker med gedigen
research, genomtänkta handlingar och välgjorda karaktärer, vilket är så rätt.”
@tusensidor
”Ett historiskt äventyr! /.../ En nervpirrande historia
som inte räds att visa hur hårt livet kunde vara för
barnhemsbarn förr i tiden.”
marie , akademibokhandeln uppsala
”Tänk att få vara 10 år, läsa den här och göra den till
hela ens värld. /…/ Mika är rolig, smart, underdog och
får vara med om det här äventyret! Det är så coolt …
Jag älskar denna boken.”
barnbokspodden
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Betongrosor
Angie Thomas
Maverick Carters liv som son till en fängslad gäng
legend är ett tumult av droger, pengar och stolthet. Men
även om hans liv inte är perfekt så har han en stöttande
flickvän och en kusin som alltid ställer upp för honom.
Detta är tills han får veta att han har en son som han
måste ta hand om. Men född som gängmedlem är det
svårt att lämna allt bakom sig, och lojalitet och hämnd
hotar att förstöra allt för honom, speciellt efter ett
mord på en nära älskad.
Beteongrosor är en prolog till The Hate U Give och
handlar om Starrs far och hans uppväxt. Det är en
berättelse om att plötsligt behöva ta ansvar för någon
annans liv, och att försöka bli en bättre person för dem
man älskar.
är uppvuxen i Jackson, Mississippi. Hon
har varit rappare och har en examen i Creative Writing. The Hate U Give blev en världssuccé och har också
filmatiserats.
angie thomas
Betongrosor, Angie Thomas
September 2021. Unga vuxna. 430 s. Flexiband.
Omslag: Parasto Backman. Format: 135 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17298-2
EBOK 978-91-27-17299-9

Sagt om Betongrosor:
”En kärlekssång till svarta ungdomar” new york times
”Utmanar maskulinitetskulturen.” time
”Thomas hanterar frågor som gängkriminalitet, tonårsföräldraskap och knarkhandel nyanserat och med
omsorg och medkänsla.” washington post

18
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FOTO: IMANI KHAY YAM

Sagt om The Hate U Give:
”Angie Thomas gestalter är så levande att jag fortsätter att höra dem diskutera när jag efter 447 sidor slår
ihop boken.”göteborgs-posten
”Varje ord glöder av frustration, ilska och sorg, men
också kärlek och drömmen om en samhällsförändring.
Det är befriande att läsa en roman som verkligen har
något att säga.” svenska dagbladet
”Thomas, som själv är uppvuxen i Jackson, Mississippi,
skriver så bra, så rappt, så rent och roligt.”expressen
H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · B A R N & U N G D O M
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Sapiens. Människans ursprung
Yuval Noah Harari
Hararis Sapiens slog ner som ett bombnedslag i världen
och har sålt över 16,5 miljoner exemplar. Boken är översatt till 60 språk. Nu kommer en lättillgänglig och rolig
grafisk roman baserad på bästsäljaren. I den tecknade
versionen, som vänder sig till unga vuxna och vuxna
som i vanliga fall inte intresserar sig för ämnet, får vi
följa filosofen och historikern Yuval Noah Harari, som
en av karaktärerna, på en guidad tur genom historien.
Berättelsen om hur vi gick från vanliga apor till att bli
härskare över planeten jorden, kapabla att klyva en
atom, åka till månen och manipulera livets genetiska
kod är fascinerande läsning, här skildrat med mycket
humor. Den nya serien är gjord i samarbete med illustratörerna David Vandermeulen och Daniel Casanave.
född 1976, doktorerat i historia
vid University of Oxford och undervisat vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hans specialområde är
världens historia och hans forskning fokuserar på breda
historiska frågor. Han är också författare till ett flertal
böcker.
david vandermeulen född 1968 i Belgien, fransktalande illustratör och serietecknare. Grundare av det
legendariska konsert-cafét La Galactica, en viktig
aktör på Bryssels underground-scen. Varit med i
karikatyr- och humorgruppen som publicerat serier i
Spirou.
daniel casanave född 1963, fransk illustratör utbildad
på konsthögskolan i Reims. Grundare av bokförlaget
Éditions Traverses. Också verksam som scenograf och
serietecknare och har adapterat flera kända verk till
serieform.
yuval noah harari
Sapiens. En grafisk roman. Människans ursprung,
Yuval Noah Harari
September 2021. Översättning: Malin Lilja.
Unga vuxna/vuxna. 250 s. Inbunden.
Format: 205 x 275 mm
ISBN 978-91-27-17290-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-17291-3
EBOK, PDF 978-91-27-17292-0

Sagt om Sapiens:
”Harari berättar vår historia på ett så lättillgängligt sätt att du kommer finna det svårt att lägga ner
boken ... Jag skulle rekommendera denna bok till
alla som är intresserade av historia och framtiden
för vår art.” bill gates
20
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Människor har funnits längre
än historien. De första
människorna utvecklades här, i
östra Afrika.

2,5 miljoner år sedan
Titta på den
lilla gruppen där
borta.

De är våra
forntida förfäder.

Deras beteende verkar
bekant, eller hur?

elefanter …

Men de var inte så
olika gorillor …

eller fåglar.

Sanningen är att det inte var något speciellt med de
första människorna. De var fortfarande vanliga djur
som inte påverkade sin omgivning mer än babianer,
eldflugor eller maneter. Det fanns inga tecken på att
de en dag skulle erövra och omforma hela världen …
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