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Följ oss!

Lösningen är kaos
Anna Fock

Lösningen är kaos, Anna Fock
April 2023. 400 s. Inbunden. Omslag:
Exil Design. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17986-8
EBOK 978-91-27-17987-5

Tallinn på nittiotalet är vilt. Det är fest, stora drömmar
om framtiden, stor förvirring. När sovjetstaten dragit sig
tillbaka kan man fira jul utan att dra för gardinerna och
skriva som man vill i tidningen. Friheten är lockande och
skrämmande. Och i det maktvakuum som uppstår finns
stora pengar att tjäna på att strunta i reglerna. Man kan
bli rik – snabbt.
Kaos är Siim Ots livsluft. Han är punkare och det han
har inom sig måste ut! Så småningom ska han bli en mytisk
gestalt. Men ännu är han ung, explosiv, kreativ, förälskad
i Merike som vill göra karriär som journalist. Ilja är ryssen
vars status i Estland nu blivit skör och på sjukhuset där han
arbetar hånas han för sin brytning. Hans fiendskap med
Siim har rötter i barndomen och när Merike och Ilja börjar
träffas eskalerar konflikten.
Många år senare gör Merike ett grävjobb om en lyxig
gated community med kopplingar till ljusskygga kriminella. Spåren pekar tillbaka mot Siim Ots och det ensligt
belägna hus kan köpte, i ett gränsområde där det smugglas
droger och vapen. Plötsligt är Merike tillbaka i ungdomen
och i berättelsen om hennes, Siims och Iljas liv och hur allt
blev. Det finns saker hon ägnat hela sitt liv åt att undvika.
Men om hon nu ska ta reda på sanningen kommer det
kosta henne något.
Anna Focks senaste roman var Kustobservationer. Om
den skrev SvD: ”Det är genuint fängslande att se staden
Tallinn träda fram i helfigur.” Väderfenomen nominerades
till Augustpriset och tilldelades Tidningen Vi:s litteraturpris 2019. Debuten Absolut noll tilldelades Borås Tidnings
debutantpris och Katapultpriset.
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Inget ska växa över mig
Elin Grelsson
”Berätta något om din familj, om Sörede”, ber han mumlande
sömndrucket, ”jag behöver tänka på någonting annat än
mitt arbete.”

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Jenny är inflyttad till Stockholm. Det är staden som under
hennes uppväxt har representerat framtiden. Här finns
kulturen, karriären, kanske möjligheten att förvandlas?
Kvar på den insomnade uppväxtorten finns föräldrarna
som inte alls förstår vad hon drömmer om och de yngre
systrarna som hon en gång skulle erövra världen med.
Men att fylla det som ekar tomt inom henne med något
som känns mer verkligt är svårare än Jenny trodde. På
jobbet är hon driven och duktig men berättelserna hon
mejslar fram där handlar om att sälja produkter. Sin egen
berättelse är hon mer osäker på. När hon träffar Sebastian,
forskarstudenten med alla teorier, får hennes vaga tillvaro
konturer samtidigt som skillnaderna mellan dem skapar
förvirring. Han rör sig ledigt i världen, pratar lika självklart om New York som Paris. För honom framstår Jennys
bakgrund som en exotisk tillgång, men vad vet han om det?
Om hennes liv och om vad saker kostar?
Hur gör man för att vara nära en annan människa,
bortom alla bilder och föreställningar om sig själv och om
andra?
Inget ska växa över mig är en kärlekshistoria för vår tid. Det
är en mollstämd berättelse om längtan och identitet.

Inget ska växa över mig, Elin Grelsson
Mars 2023. 230 s. Flexband. Omslag:
Sara Acedo. Format: 135 x 210 mm

Elin Grelsson är författare till de kritikerrosade böckerna
Hundarna på huvudgatan (2016) och debuten Du hasar av
trygghet (2011). Hon är även verksam som kulturskribent och
kritiker i bland annat Expressen och Sveriges Radio och arbetar som utbildningsledare på Skrivarakademin.

ISBN 978-91-27-17806-9
EBOK 978-91-27-17807-6
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Sopa ihop löv mot vinden
Christina Hesselholdt
Sagt om Sällskapet:
”Det här författarskapet måste vara ett av de bästa och
mest originella i Norden just nu.”
Therese Bohman, Expressen

FOTO: LARS GUNDERSEN

Sällskapet samlade alla fyra romaner om Camilla och hennes krets i en volym. Persongalleriet omfattar sex personer
som är vänner, makar eller exmakar. De heter Camilla och
Charles, Edward, Alma, Kristian och Alwilda.
När vi möter dem igen i denna fristående fortsättning är
det sent på jorden. Djuren lider och hur ska man förhålla sig
till deras smärta: förneka eller ta in? Camillas pappa finns
inte mer. Innan han dog ordnade han en utställning med 26
föremål som skulle berätta vem han var. Camilla, nu medelålders med ett eget barn, lägger fortfarande pussel.
I rösterna som flätas kring varandra träder livsvalen,
fixeringarna, sorgerna och stämningarna fram. I flödet av
tal som är ömsom roligt, oroande, drabbande finns det som
aldrig går att nå fram till eller säga, det som glider oss ur
händerna men ändå utgör förutsättningarna för våra liv.
Christina Hesselholdt har utgivit närmare tjugo böcker
sedan debuten 1991. På Natur & Kultur finns sedan
tidigare kritikersuccén Sällskapet (2017, fyra romaner i en
volym) och romanen Vivian (2019), om fotografen Vivian
Maier. För den nominerades Hesselholdt till Nordiska
rådets litteraturpris 2017.

Sopa ihop löv mot vinden, Christina
Hesselholdt
Februari 2023. 250 s. Inbunden. Omslag:
Beatrice Bohman. Originalets titel: Feje
blade sammen op mod vinden. Översättning:
Ninni Holmqvist. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17693-5
EBOK 978-91-27-17694-2
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Drömmen om ett träd
Maja Lunde
Djupt i bergen, långt norrut, ligger ett valv fyllt med frön
från världens alla hörn. Tommy växer upp i Svalbards
brutala landskap, med två bröder han vill göra allt för och
en mormor som är valvets fröskötare. När Longyearbyen
drabbas av en katastrof är Tommy, hans bröder och mormor
bland de få som överlever. Sex ensamma människor i ett öde
landskap, i besittning av en skatt som världen trodde hade
försvunnit för alltid.
Samtidigt, långt borta, lever Tao på minnena av sin son
Wei-Wen, som hon förlorat. Hon lever sitt liv i ett tillstånd
av sorg - och svält, i en utarmad natur, där många arter har
försvunnit. Men hennes liv förändras den dagen Tao blir
ombedd att leda en expedition norrut. Målet är Svalbard och
fröerna.
FOTO: ODA BERBY

Med Drömmen om ett träd avslutar Maja Lunde en av de
stora romansatsningarna i skandinavisk litteratur de
senaste decennierna. Maja Lundes avslutande roman i
kvartetten utforskar precis som de tidigare viktiga frågor
om mänsklighetens plats i naturen, om vårt ansvar på
denna planet, både som art och som individer.
Maja Lunde är en av Norges största internationella
författare. Hennes böcker har översatts till 40 språk och
har sålts i mer än fyra miljoner exemplar. Maja Lunde har
vunnit både Bjørnson-priset, Peer Gynt-priset och Rachel
Carson-priset för sitt författarskap
LÄS OCKSÅ:

Drömmen om ett träd, Maja Lunde
Mars 2023. 450 s. Inbunden. Omslag: Conny
Lindström. Originalets titel: Drømmen om
et tre. Översättning: Lotta Eklund. Format:
135 x 210 mm
EAN 978-91-27-17909-7
EBOK 978-91-27-17910-3
LJUDBOK 978-91-27-17911-0
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Den sista vita mannen
Mohsin Hamid
”En morgon vaknade Anders, en vit man, och upptäckte att
han blivit helt och hållet brun.”
Anders får panik, sjukskriver sig från jobbet på ett gym och
isolerar sig i sin lägenhet. På nyheterna dyker det snart upp
rapporter om fler fall av över hela landet. Frågorna kring
vad det är som sker blir allt mer akuta, inte bara Anders är
bekymrad. Är förändringen övergående? Vilka är det som
påverkas? Upplopp utbryter när oron inför förändringarna
och dess konsekvenser blir allt mer påtagliga i samhället.
Samtidigt som en normalitet sakta återgår till Anders liv.
Mohsin Hamids romaner rör sig i en förhöjd verklighet,
nu är han tillbaka med en roman som på ett träffsäkert sätt
skildrar vår tids konfliktlinjer.

”Jag hade alltid varit en brun man med ett muslimskt
namn, men jag hade varit tillräckligt vit - som en relativt
välbetald, universitetsutbildad invånare i kosmopolitiska
städer - för att ta del av många av fördelarna med vithet.
Och nu återkallades mitt partiella medlemskap… Det
sårade mig, både förlusten i sig och, senare och kanske
ännu värre, insikten om min egen delaktighet i ett orättvist system som hade gynnat mig.”

FOTO: JILLIAN EDELSTEIN

Mohsin H amid är författare, född och uppvuxen i Lahore
i Pakistan. Han debuterade 2004 med romanen Nattsvärmare och tilldelades Bookerpriset för Den ovillige
fundamentalisten 2007. Inför utgivningen av Den sista
vita mannen har Mohsin Hamid beskrivit hur han fick
idén till boken. Efter nästan tjugo år i New York och
London plötsligt förlorade sina ”vita privilegier” efter
9/11:

Den sista vita mannen, Moshin Hamid
April 2023. 200 s. Inbunden. Omslag: Kerstin
Hanson. Översättning: Ylva Mörk.
Format: 125 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17915-8
EBOK 978-91-27-17916-5
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Grå bin
Andrej Kurkov
Våren 2023 gör vi en större satsning på Andrej Kurkovs
författarskap med den nya romanen Grå bin, rapportboken
Dagbok från en invasion samt återutgivning i pocket av
Döden och pingvinen.

Grå bin, Andrej Kurkov
Mars 2023. Originalets titel: Serye ptjeli.
Översättning: Ylva Mörk. Omslag: Sigge
Kühlhorn. 450 s. Inbunden.
Format 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-18023-9
EBOK 978-91-27-18024-6

Biodlaren Sergej Sergejitj är en saktmodig man. Äktenskapet
gick i kras och dottern ser han aldrig numera. Han lever ensam
i en stuga med trädgård i slutet av en sömnig bygata. Livet
bjuder inga överraskningar och det är så han vill ha det. Men
allt är inte som vanligt. Grannarna har gett sig av och husen
omkring honom står kusligt övergivna.
Byn ligger mitt i den ”grå zonen” i Donbass, i ett ingenmansland som varken kontrolleras av den ukrainska armén
eller av de ryska separatisterna.
Gradvis växer en övertygelse inom Sergejitj att bina
måste räddas till säkerhet. Och en dag lastar han bilen med
sina bikupor och ger sig av mot något han knappt anar
konturerna av. Hans resa in i Ukraina (innan Rysslands
invasion) blir en rundmålning av ett land och dess invånare,
av pyrande konflikter, levande liv, drömmar och besvikelser.
Sergejitj är en enkel man, han föredrar binas intelligenta
ordning framför världens kaotiska myller. I krocken uppstår
en helt egen ton, poetisk och varm, djupt mänsklig.

KOMMANDE:
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Dagbok från en invasion
Andrej Kurkov
Dagbok från en invasion är en annorlunda rapportbok.
Läsaren följer i realtid hur Andrej Kurkov bevittnar det
otänkbara, kriget mellan landet han föddes i och landet
han räknar som sitt eget. Här ställs ländernas olikheter i
skarp belysning. Imperiets Ryssland, med en befolkning i
ledband och de frihetliga, bångstyriga ukrainarna.
Boken tar sin början vid årsskiftet och sträcker sig fram
till sommaren 2022. Nerven i materialet är påtaglig.
De bilder han tecknar ur den nya vardagen är laddade
med verklighet, samtidigt som han analyserar skeendet
utifrån historia, politik och kultur. Som romanförfattare
har han gjort sig känd för en road blick på människorna
och deras krumbuktande. Inte heller i denna textsamling
ger han upp hoppet, trots sorgen och vreden över vad som
händer. Gång på gång för han tillbaka läsarens blick till den
enskilda människan och det som går att skratta åt.
FOTO: PAKO MERA-OPALE-BRIDGEMAN

Andrej Kurkov, född i Ryssland 1961, är av de mest
översatta ukrainska författarna. Hans roman Döden och
pingvinen blev en internationell succé och har sålt i över en
halv miljon exemplar. Han är ordförande i ukrainska PEN
och har under kriget outtröttligt gett intervjuer och skrivit artiklar från sin tillfälliga bostad i västra Ukraina. I
Ryssland är hans böcker sedan tidigare förbjudna.

Dagbok från en invasion, Andrej Kurkov
Januari 2023. Originalets titel: Diary of an
Invasion. Översättning: Jesper Högström.
300 s. Inbunden. Omslag: Sigge Kühlhorn.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-18158-8
EBOK 978-91-27-18159-5
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Med ett hjärta som en afghansk
moder
Terese Cristiansson

Med ett hjärta som en afghansk moder,
Terese Christiansson
Febuari 2023. 260 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-14235-0
EBOK 978-91-27-17948-6

När talibanerna tog tillbaka makten i augusti 2021 var den
stora frågan: vad händer med kvinnorna? Skulle de tvingas
tillbaka till förtrycket utan skolor, arbete och våld som
under talibanernas förra regim 1996-2001? Kommer det
att vara möjligt att tysta den generation som vuxit fram
efter 2001 och fått ta del av utbildning, media och internet?
Journalisten Terese Cristiansson flyttade till Kabul
2009 och bodde där i tre år. Därefter har hon återvänt
flera gånger om året för att fortsätta rapportera, även
efter talibanernas maktskifte.
I boken har hon sökt upp en handfull av de kvinnor som
hon mött under årens rapportering, som själva berättar vad
som hänt i deras liv. Hur de har påverkats av kriget som
söndrat landet, moderniseringen och talibanövertagandet.
Hon följer talibanernas fruar, flickor som varit bortbytta
som handelsvaror och kvinnor som arbetat i rättsväsendet.
En del har tvingats lämna sitt land, andra lever kvar. Alla
har på olika sätt påverkat hennes eget sätt att identifiera
sig som kvinna, mamma och krigsjournalist. Genom dessa
kvinnors öde ses Afghanistans historia växa fram och hur
ett tjugo år långt krig slutade precis där det började: med
talibanerna vid makten.
Terese Cristiansson är journalist, utrikeskorrespondent
och författare. Hon blev utsedd till Årets frilansare 2014
och tilldelades Wendelapriset i år 2015. Hon har arbetat för
SVT, Expressen och Dagens Nyheter, och är nu på TV 4.
Hon har skrivit tre böcker, Talals hus – bakom stängda dörrar i kvinnornas Gaza, samt om Hagamannen och morden i
Knutby.
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Kungen – Sveriges ledare
Mikael Holmqvist

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Efter de två omtalade böckerna Djursholm och Handels,
kommer nu Mikael Holmqvists tredje bok om Sveriges
eliter: Kungen – Sveriges ledare.
2023 har Carl XVI Gustaf suttit på tronen i 50 år. Baserat
på ett rikt och omfattande forskningsmaterial undersöker
Mikael Holmqvist hur kungen kan förstås som ”Sveriges
ledare”, utifrån nutida sociala och politiska utgångspunkter.
En central fråga är hur kungen profileras som statschef,
och hur en viss image av honom har skapats. Holmqvist
visar på hur kungens profil i hög grad är ett resultat av
dagens marknadsekonomiska samhälles krav och förväntningar, där näringslivets eliter har kommit att bli vår tids
ledare och symboler för framgång.
Genom sina aktiviteter, tal och uttalanden som landets
statschef, förkroppsligar och symboliserar kungen det
marknadsekonomiska samhället, där begreppet ”ledarskap” är centralt för hur han framställs, det vill säga idealiserandet av allas vår förmåga att vara aktiva, engagerade,
företagsamma, entreprenöriella, och att tänka positivt.
M ikael Holmqvist är professor i företagsekonomi vid
Stockholms universitet. Han har tidigare varit verksam vid
Uppsala universitet samt Cornell University och Stanford
University i USA. Han har tidigare skrivit böckerna Djursholm och Handels.

Kungen – Sveriges ledare, Mikael Holmqvist
Mars 2023. 550 s. Inbunden. Omslag: Lotta
Kühlhorn. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-16877-0
EBOK 978-91-27-16878-7
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Stormvarning från Kina
Gunnar Lindstedt

Gunnar Lindstedt är journalist och författare. Han belönades
med Stora journalistpriset och har skrivit för tidningar som
Svenska Dagbladet, Veckans affärer och Metallarbetaren.
Hans senaste bok var självbiografin Stålår, om åren som ung
maoist i Sverige på 70-talet.

FOTO: NINNI OLJEMARK

Vad rörde sig i Vladimir Putins huvud när han på kvällen
den 4 februari 2022 hade bänkat sig på OS-läktaren i
Peking? Kanske tänkte han på den nya spelplan som snart
skulle möblera om världen. Trupper på hundratusen man
stod redan och väntade runt Ukrainas gränser.
Några timmar innan OS-invigningen hade Xi Jinping
tagit emot honom under pilträden på Diaoyutais pittoreska
gästhem. Det var här som president Richard Nixon inkvarterades när han femtio år tidigare träffade Mao Zedong. Då
gick USA och Kina ihop mot Sovjetunionen, nu är det Kina
och Ryssland som förenas mot USA och väst. Då som nu
chockades världen av de snabba scenförändringarna.
Gunnar Lindstedt har följt den politiska utvecklingen
i Kina och Ryssland i över femtio år, först som ung, idealistisk maoist, senare som kritisk ekonomireporter och
författare. När hans dotter med familj 2017 flyttade till
Kina beslutade sig Gunnar för att följa med och lämna en
lägesrapport om Kina idag.
Han lär känna familjen Zhang, den USA-älskande mamman som även beundrar Trump, och dottern och hennes
flickvän.
I en blandning mellan resereportage och politisk analys
fångar Gunnar Lindstedt den återvändsgränd vi hamnat i
när våra täta förbindelser med Kina, som kallats ”världens
verkstad”, blir alltmer omöjliga att upprätthålla.

Stormvarning från Kina, Gunnar Lindstedt
Febuari 2023. 320 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 135x210
ISBN 978-91-27-18155-7
EBOK 978-91-27-18156-4
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En jord för alla – en väg framåt
för mänskligheten
Johan Rockström med
Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, Jayati
Ghosh, Jorgen Randers & Per Espen Stoknes
”Vi håller på att nå en social tipping point. Fyra krafter
– sociala rörelser, en ny ekonomisk logik, teknisk utveckling och politiskt handlande – håller redan på att knuffa
samhället över en tippningspunkt som gör att vi hamnar i
självförstärkande goda cirklar, i ”En jord för alla”-värld.”

En jord för alla. En väg framåt för mänskligheten, Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, Jayati Ghosh,
Jorgen Randers & Per Espen Stoknes
Januari 2023. 240 s. Inbunden. Omslag: Lotta
Kühlhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-18107-6
EBOK 978-91-27-18108-3

För fem decennier sedan chockade boken Tillväxtens
gränser världen genom att visa att befolkningsökning och
industriell tillväxt hotade mänskligheten.
Idag inser allt fler att vi balanserar vid klippkanten: Jorden har passerat flera gränser för hållbarhet och en utbredd
ojämlikhet orsakar instabilitet såväl på planeten som i samhället. Det är lätt att känna att det inte finns någon utväg.
Finns någon väg framåt? En jord för alla är en hoppfull
plan för en bättre framtid.
Genom att använda kraftfull datormodellering
presenterar en ledande grupp forskare och ekonomer
från hela världen fem vändpunkter som skulle möjliggöra
välstånd för alla på jorden under en enda generation. En
tydlig väg framåt för att starta om vårt globala ekonomiska system så att det fungerar både för människor och
den plats vi lever på.
En jord för alla visar en djup vision för osäkra tider och en
karta för en bättre framtid. Den är en överlevnadsguide för
mänskligheten som är obligatorisk läsning för alla som är
intresserade av livet på vår bräckliga planet.
“An extraordinary book at an extraordinary time”
Ban K i-moon
“Essential reading”
Thomas Piketty
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Fångad av fåglar
Anders Brodin

FOTO: PETER FRODIN

Anders Brodins förra bok Smartast bland mesar kom ut
precis när pandemin slog till i mars 2020. Den blev en omedelbar succé. Brodins underhållande berättelser och hans
enorma kunnande om talgoxarnas uppfinningsrikedom,
intelligens och olika personligheter fascinerade.
I sin nya bok Fångad av fåglar berättar Anders Brodin
om sitt passionerade fågelintresse. Ständigt bekantar
han sig med nya fågelarter såväl i Sverige som i resten av
världen. I dag är han professor med särskilt fokus på fåglars
minne och kognition.
I boken berättar han om varför just fåglar är så fängslande, om vissa fågelarters specialiserade hjärnor, deras
otroliga minne när det gäller att bygga upp matförråd till
vintern och deras strategier för att skydda dessa. Vi får
även veta hur det kommer sig att de flesta fåglar kan flyga
men inte alla och hur det går för våra hotade fågelarter.
Liksom i hans förra bok leder hans entusiastiska berättande in på allehanda anekdoter med fågelanknytning.
Bland annat får vi veta mera om rumänska restaurangmenyer under Ceaucescus diktatur, japanska kejsarnamn
och August Strindbergs svårigheter som fågelskådare.
Anders Brodin är professor i ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Han debuterade 2020 med
bästsäljaren Smartast bland mesar där han berättade om
den läraktiga och uppfinningsrika talgoxen.

Fångad av fåglar, Anders Brodin
Mars 2023. 220 s. Inbunden. Omslag: Nils
Olsson. Format: 125 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17265-4
EBOK 978-91-27-17266-1
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Under olivträdet
Håkan Wallander

FOTO: MIRIAM PREIS

Den här boken handlar om jorden vi lever av och tar
avstamp i olivlunden som Håkan Wallander och hans
vänner köpt i den lilla medeltida byn Chianni i Toscana.
Dit reser de varje höst för att plocka oliver och sköta om
de vackra träden.
I Toscanas vänliga landskap kan de experimentera
med olika odlingsmetoder för olivträden. Lokala experter
lär dem hur träden traditionellt ska beskäras och gödslas
men som jordforskare kan Håkan Wallander också införa
modern kunskap om hur odlingarna kan göras mer klimatsmarta.
Här finns många paralleller till våra svenska grönsaksodlingar och fruktträdgårdar och på ett lättsamt sätt introduceras läsaren till en djupare förståelse för hur den jord vi
alla lever av behöver omhändertas för att fortsätta försörja
oss på ett långsiktigt hållbart sätt. Om jorden ska bli en
bättre plats att leva på så måste fler av oss börja tänka som
trädgårdsmästare.
Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds
universitet och en av Sveriges främsta experter på jord,
mull och markens ekologi och näring. Han deltar flitigt i
media och har tidigare medverkat i en rad populärvetenskapliga böcker.

Under olivträdet. Om hungriga jordar från
Toscana till Skåne, Håkan Wallander
Mars 2023. 202 s. Inbunden. Omslag: Nils
Olsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16571-7
EBOK 978-91-27-16572-4
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Baltikums befrielse
Tobias Berglund
& Niclas Sennerteg

Baltikums befrielse, Tobias Berglund
& Niclas Sennerteg
Mars 2023. 530 s. Inbunden. Omslag: Niklas
Lindblad. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-17078-0
EBOK 978-91-27-17079-7

I slutet av 1918 uppstod de tre baltiska staterna Estland,
Lettland och Litauen ur spillrorna av det sönderfallande
ryska imperiet. Bara veckor senare invaderades de av den
ryska bolsjevikregimens arméer som samtidigt var involverade i det blodiga ryska inbördeskriget. Detta blev början
på de grymma befrielsekrigen som kom att pågå ända till
1920 och som här skildras.
Under dessa befrielsekrig blev Baltikum en politisk och
militär spelplan för stormakter som Storbritannien, Tyskland och Frankrike – samt för den kompromisslösa ryska
kampen mellan röda och vita. Även frivilliga svenskar och
andra skandinaver engagerade sig på båda sidor – däribland ”Amaltheamannen” Anton Nilson hos de röda och
den svenske officeren Enar Lundborg i den estniska armén
och senare hos de vita ryska styrkorna. Baltikum blev
emellertid också en kuvös för de beryktade tyska frikårerna, i vars mylla rottrådarna till den tyska nationalsocialismen växte fram.
Tobias Berglund är forskare i modern politisk historia vid
Uppsala universitet.
Niclas Sennerteg är författare och journalist. Tillsammans
har de skrivit Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets
skugga samt Finska inbördeskriget.
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Den oavslutade litteraturen
Kristoffer Leandoer

FOTO: ELSA HÅSTAD

Vissa böcker blir aldrig klara. Ändå räknas de till våra
klassiker. Hit hör Vergilius Aeneiden, Chaucers Canterburysägner, Gogols Döda själar, Musils Mannen utan
egenskaper och otaliga andra.
Men varför avslutades aldrig somliga böcker? Svaret på
frågan leder in på död, sjukdom, missbruk, krig, ångest.
”Bränn allt!” sa Kafka, Ovidius och Mallarmé på dödsbädden, men eftervärlden struntar glatt i deras önskan. Vissa
böcker blev liggande av rädsla för repressalier eller att
misslyckas. Vissa litterära skapelser var för hemska till och
med för Strindberg. Somliga författare vill helt enkelt att
det roliga aldrig ska ta slut och vägrar därför att bli klara,
som Tolkien. Andra författare, som Baudelaire och Camus,
låter med flit bli att skriva rätt böcker, utan nöjer sig med
att ha fått kasta ner den briljanta idén i en anteckningsbok.
De böckerna väntar fortfarande på att bli skrivna.
Här möter vi möter dem alla. Det här är berättelsen om
den oavslutade litteraturen och som inbjuder oss att närma
oss böckernas värld på ett nytt sätt. För tänk om alla
böcker är oavslutade? Sista ordet är ju ändå alltid läsarens.
Kristoffer Leandoer är författare och kritiker. Han har två
gånger nominerats till Augustpriset, senast för Längta hem,
längta bort – en essä om litteratur på flykt (2021).
Sagt om Längta hem, längta bort:
”Varför skriver inte fler om litteratur på det här sättet?”
Upsala Nya Tidning

Den oavslutade litteraturen. En essä om allt
som inte blev klart, Kristoffer Leandoer
Januari 2023. 265 s. Inbunden. Omslag: Lars
Paulsrud. Format: 135 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17000-1
EBOK 978-91-27-17001-8
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De sista bödlarna
Isak Lidström
Sveriges sista bödlar, eller skarprättare som de hellre
kallades, levde för inte så länge sedan – den allra sista dog
1920. Ändå representerade de ett gammaldags Sverige
där frågor om rätt och fel värderades utifrån den mosaiska
rättens skoningslösa principer.
Det här är en krönika över en långlivad och sägenomspunnen yrkesgrupps upplösning i ett moderniserat land
där den inte längre var önskvärd. Bödlarnas bakgrund och
öden avslöjar en brokig grupp, och deras syn på yrket liksom
omvärldens syn på dem varierade. Som denna bok kan visa
ökade deras anseende ironiskt nog i takt med att straffen
humaniserades, och även om somliga inte utövade sitt yrke
mer än någon enstaka gång var deras plats i samhället långt
ifrån självklar.

FOTO: ELIN HEPPLING

Isak Lidström är historiker och verksam som lektor i
idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han har tidigare
skrivit böcker och artiklar om idrotten i äldre tider, om
skidsportens utveckling och om samernas idrottshistoria.

De sista bödlarna, Isak Lidström
April 2023. 210 s. Inbunden. Omslag: Niklas
Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17925-7
EBOK 978-91-27-17926-4
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Finlands svenska historia
Martin Hårdstedt
Hur ser Finlands svenska historia ut? Är det politiken,
makten, språket eller kulturen som väger tyngst? I dag
är oftast språket i fokus när det gäller de svenskspråkigas
identitet i Finland, men historiskt sett har till exempel
hembygd, klass eller vem man svurit trohet till varit viktigare. Denna eleganta sammanfattning av Finlands över
tusenåriga svenska historia visar hur det handlar om inte
bara en historia utan om flera, som måste få innebära olika
saker i olika tider.
Finlands svenska historia är inte bara en del av
Finlands historia, utan lika mycket en del av Sveriges
historia, alltsedan integrationen av de östra delarna i
det svenska riket via rikssprängningen 1808–1809 till
Ålandsfrågan och dagens språkpolitiska utmaningar.

FOTO: JANNE RENTOLA

Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet
och särskilt inriktad på nordisk historia.
Boken utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet
i Finland.

Finlands svenska historia, Martin Hårdstedt
Mars 2023. 350 s. Inbunden. Omslag: Antti
Pokela. Format: 145 x 230 mm
ISBN 978-91-27-18227-1
EBOK 978-91-27-18228-8
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Mary och Kvinnans utsatthet
Mary Wollstonecraft

MÅLNING: JOHN OPIE

Mary Wollstonecraft har gått till historien med sitt välformulerade försvar av kvinnans rättigheter. Här möter
vi samma författare, i samma ärende, men i två texter där
hon utvecklar sitt manifest i skönlitterär form.
Huvudpersonerna i de bägge kortromanerna delar förnamn med sin författare – kanske inte av en slump. I Mary
skildras ”en karaktär som skiljer sig från dem som vanligen
porträtteras”, nämligen ”en kvinnosjäl som kan tänka”,
såsom Wollstonecraft själv skriver. Kvinnans utsatthet
syftar på äktenskapets despotism, kvinnans stora olycka
enligt författaren. Detta kom att bli det sista hon skrev och
har kallats hennes mest radikala verk.
Blygsamma till formatet men nydanande i sitt sätt att
skildra kvinnors intellektuella utveckling – dessa två
pärlor är en kritik av den stereotypa litterära hjältinnan
och av de fördomar som framfött henne. De föreligger nu
i svensk översättning av Erik Carlquist. En inledning har
skrivits av Lena Halldenius.
Mary Wollstonecraft (1759–1797) skrev romaner, traktater,
brevsamlingar i en tid präglad av upplysning av revolution.
Inte bara hennes verk har väckt stor uppmärksamhet utan
också hennes för tiden okonventionella liv.

Mary och Kvinnans utsatthet,
Mary Wollstonecraft
April 2023. 280 s. Inbunden. Omslag: Lotta
Kühlhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17984-4
EBOK 978-91-27-17985-1
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Pocket

”Nu rivs de sista
slöjorna undan...
Den redan hårt
prövade svenska
självbilden blir
knappast vackrare.”
Dagens Nyheter

”Detta är briljant
populärvetenskap…
en flyhänt exposé
över mångfalden hos
planetens språk”
Tidskriften Respons
Språkens fotspår, Sverker Johansson
April 2023. Omslag: Niklas Lindblad.

Den dolda alliansen: Sveriges
hemliga NATO-förbindelser,
Mikael Holmström
Januari 2023. Omslag: Patrik
Sundström. Storpocket.

ISBN 978-91-27-18243-1

ISBN 978-91-27-18244-8

Mjukband

Skaparkriser, Johan Cullberg
Mars 2023.

Oktober i fattigsverige, Susanna
Alakoski. Mars 2023.

April i anhörigsverige, Susanna
Alakoski. Mars 2023.

Håpas du trifs bra i fengelset,
Susanna Alakoski. Mars 2023.

ISBN 978-91-27-18220-2

ISBN 978-91-27-17356-9

ISBN 978-91-27-17357-6

ISBN 978-91-27-17355-2
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Vildplockat kokboken
Niki Sjölund & Lena Flaten

FOTO: KLAS SJÖBERG

Rallarros, kirskål, spansk körvel och maskros – det
är bara några av de vilda växter som är utmärkta att
använda i matlagning. I Vildplockat kokboken finns
recept på rätter som svamppesto med vitkål, tartar
med rostad björkbladsmajonnäs, toast med sillkremla,
hjortronsoppa med älgörtskräm och karameller med
smak av kvanne.
Utifrån ett 50-tal vilda växter och svampar delar
Niki Sjölund och Lena Flaten med sig av drygt 100
recept med smaker och råvaror från skog, fjäll och
ängsmark. Du får tips om hur du tar hand om det du
plockat genom konserveringsmetoder som att torka,
lägga in, jäsa och syra – samtidigt som du lär dig att
bygga upp ditt eget skafferi. Till varje växt hittar
du också information om bland annat växtplats och
skördetid.
Författarna vill inspirera till att vi ger oss ut i
naturen och hittar de ätbara växter som ofta står där
mitt framför ögonen på oss. Ett no waste-tänk genomsyrar hela boken – det mesta går att ta vara på!
Niki Sjölund är kocken som sadlade om och valde
skogen som arbetsplats. Han har tidigare skrivit
Vildplockat och Vildplockad svamp.
Lena Flaten driver Flammans Skafferi i Storlien och
brinner för mathantverk. Att ”ta vara på” är Lenas
signum och det som utmärker hennes matfilosofi.

Vildplockat kokboken, Niki Sjölund & Lena Flaten
April 2023. 224 s. Inbunden. Omslag och form:
Jonas Cramby. Foto: Klas Sjöberg.
Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-18116-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-18118-2
EBOK, PDF 978-91-27-18117-5
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Charkbibeln
Jon Randow

Charkbibeln, Jon Randow
Mars 2023. 240 s. Inbunden. Omslag och form:
Stefan Fält. Foto: Calle Stoltz.
Format: 200 x 250 mm
ISBN 978-91-27-17365-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-17368-2
EBOK, PDF 978-91-27-17369-9
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Det här är en handbok för dig som vill göra hantverksmässiga charkuterier, allt från färska korvar och
smörgåsmat till hela lufttorkade skinkor. Lär dig hur
du väljer rätt kött och sen smaksätter och förädlar
råvaran genom traditionella tekniker som insaltning,
mjölksyrning, konservering, kall- och varmrökning
och lufttorkning. Bland bokens cirka 130 recept – som
alla är skrivna för att kunna lagas i hemmakök – hittar
du charkklassiker från framförallt de svenska och
europeiska charktraditionerna, till exempel isterband,
bacon, coppa, sobrassada, lardo och culatello och mängder
av ikoniska tyska, italienska och spanska korvar.
Riktigt charkuteri lär oss hur vi kan ta hand om alla
delar på djuren, och skapar en medvetenhet om vikten
av bra djurhållning. Bokens teknikdel går igenom stegför-steg hur du fyller perfekta korvar, knyter länkar
och binder upp helt kött för lufttorkning, och du får
också matiga beskrivningar av bakgrunden till många
av våra gemensamma charkfavoriter.
Jon Randow är yrkeslärare och prisbelönt hantverkscharkuterist utbildad på Eldrimner mathantverk i Ås,
Östersund. Han är dessutom en klassiskt skolad kock
som gjort många år på Stockholms krogscen. Jon står
bakom det framgångsrika varumärket Korvhantverk.

I L L U S T R E R A D FA K TA · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 3

VÅ R 2 0 2 3 · N AT U R & K U LT U R · I L L U S T R E R A D FA K TA

29

Lunchmackor
Daniel Lindeberg

FOTO: LENNART WEIBULL

Ibland sägs det att kreativitet behöver ramar, och i så
fall utgör smörgåsen en perfekt men ändå anspråkslös
plattform för att börja ta ut svängarna i köket. I den
här boken utgår stjärnbagaren Daniel Lindeberg från
brödet och skapar sedan lunchmackor med inspiration
från världens alla kök – mackor som passar lika bra på
jobbet, utflykten eller som en grym helgbrunch hemma.
Bokens cirka 40 recept lär dig se mackornas potential,
och förutom de brödrecept som passar i din arsenal –
från olika varianter på flatbreads till brioche, baguetter
och surdegsbröd – kommer du att ta del av Daniels
mackvärld med till exempel amerikanska, kubanska,
koreanska och nordiska inslag. Har du inte gjort en
grilled cheese, pulled pork sandwich, avocado smash,
Tokyo lax eller en het macka med sidfläsk och chili är
det dags nu.
Daniel Lindeberg driver sedan 2014 Lindeberg Bageri &
Konditori i Orminge, utanför Stockholm, där bland
annat luchmackorna blivit ett signum. Dessförinnan
har han arbetat på stjärnkrogar och exklusiva bagerier
och konditorier, bland annat startade han 2009 den
hyllade restaurangen Frantzén/Lindeberg.Han har
tidigare gett ut boken Bullar.

Lunchmackor, Daniel Lindeberg
April 2023. 160 s. Inbunden.
Omslag och form: Lisa Benk. Foto: Lennart Weibull.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-18160-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-18161-8
EBOK, PDF 978-91-27-18162-5
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Cookies & crumbs
Kaja Hengstenberg

FOTO: LENNART WEIBULL

Alla kan göra en perfekt cookie med rätt kunskap! Det
här är en guide till en värld av mjuka, gooey, ibland
tjocka med bitar, och ibland sega cookies.
Boken innehåller ett 30-tal recept indelade efter
kakornas konsistens som chunky & gooey, soft &
gooey och chewy & soft. De flesta med en liten twist
som smulad långpeppar på en chocolate chip cookie,
pistaschdukkha på en kraftig aprikoskaka eller en
tjockare kaka fylld med jordgubbssylt eller rostade
nötter. Cookiesarna är lite större och högre, men det
viktigaste av allt är att de är mjuka i mitten och lätt
knapriga på utsidan.
Kaja Hengstenberg arbetade flera år med att ta
fram recepten samtidigt som hon öppnade en liten
cookiebutik. Hennes mål är att göra de godaste cookiesarna du kan tänka dig med hjälp av olika tekniker,
texturer och smakkombinationer.
Kaja Hengstenberg jobbade som politisk konsult i Bryssel
men hennes tankar gick ständigt till mat och vad hon
skulle äta eller baka härnäst. Efter att hennes pappa hastigt gått bort sa hon upp sig och följde sin passion för
mat. Hon flyttade till Stockholm och började jobba
på bageri samtidigt som hon höll kurser i surdegsbakning. 2020 startade hon Krümel från sitt hemmakök. Idag har Kaja ett litet ställe, The Krümel Shop,
på Vallhallavägen i Stockholm som förutom butik och
kafé levererar kakor över hela Sverige.

Cookies & crumbs, Kaja Hengstenberg
Mars 2023. 144 s. Inbunden. Omslag och form:
Sara Edström. Foto: Lennart Weibull.
Format: 185 x 240 mm
ISBN 978-91-27-18125-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-18126-7
EBOK, PDF 978-91-27-18127-4
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Skogen & slöjden
Pernilla Wåhlin Norén

FOTO: PERNILLA WÅHLIN NORÉN

Träd, sly, gräs, blad, bark, mossor, blommor och lavar.
Med skogen som ingrediens lär du dig olika metoder och
tekniker för att slöjda. Boken innehåller instruktioner till
ett 30-tal projekt – allt från att bygga bladgirlanger och
växtkronor till att fläta korgar av pil, pressa blommor,
göra en matta av mossa och bygga ett vindskydd. Utöver
beskrivningarna finns här lika mycket ren inspiration.
Bara när vi förstår skogen kan vi ta hand om den.
Och på det sättet är slöjden unik, den börjar i skogen
och har sitt ursprung och sin utgångspunkt i materialens egenskaper och logik. Ordlös kunskap som
överförs mellan natur och hand, och därefter från
hand till hand. Berättelser från mor till dotter, från
farfar till barnbarn. En tyst kunskap som bara kan
spridas genom praktik och görande.
Det bästa vi kan göra för naturen är att vara ofta
och mycket i skog, på fjäll och på äng. Då först, när vi
förstår den, kan vi ta hand om den.
Pernilla Wåhlin Norén är arkitekt med slöjden som
ingång i yrket. Född och uppvuxen på ett berg i skogen
i Dalarna har hon slöjdat hela livet med en hantverkande släkt bakom sig. Pernilla har ritat hus och undervisat som lärare på Arkitekturskolan. Just nu arbetar
hon som stadsarkitekt och är ordförande i Borlänge
hemslöjdsförening, ledamot i Dalarnas hemslöjdsförbund och i Svensk Form Dalarna.

Skogen & slöjden, Pernilla Wåhlin Norén.
April 2023. 160 s. Inbunden. Omslag och form:
Johannes Molin. Foto: Pernilla Wåhlin Norén.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-18179-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-18180-9
EBOK, PDF 978-91-27-18181-6
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Hundens hemligheter
Per Jensen

FOTO: LINDA PRIEDITIS

Har du också undrat varför hundar gärna äter märkliga saker, som gräs eller bajs? Eller varför de rullar sig
i stinkande högar och lägger så mycket tid på att leka
och sova? På ett lättläst och pedagogiskt sätt tar Per
Jensen upp dessa och en rad andra hittills obesvarade
gåtor och presenterar, med humor och en stor kärlek
till hundar, hur vetenskapen försökt lösa dem.
Författaren tar oss med på en vindlande jakt efter
nycklarna till hundens vanliga men svårförklarade
beteenden. Även om boken inte ger alla svar får vi nya
och oväntade insikter om hundars märkliga vanor utifrån den allra senaste forskningen. Dessutom möter vi
en rad historiska hundar som varit livsavgörande för
enskilda människor och ibland hela mänskligheten.
Vi träffar allt från den lilla hund som begravdes
tillsammans med sin ägare för 12 000 år sedan till
Atlas, som räddade sin matte från att bli överkörd av
en framrusande snöplog.
Per Jensen är professor i etologi, läran om djurs
beteende. Han har skrivit flera böcker om hundar, till
exempel Hundens språk och tankar, Den missförstådda
hunden och Att leva med hund. Per har forskat på
hundars och andra djurs beteende i mer än 40 år och
har lika lång erfarenhet av att själv leva med hund.
Han är en uppskattad föreläsare och ofta anlitad av
media när det handlar om djur och vetenskap.

Hundens hemligheter. Om vanliga men oförklarliga
beteenden, Per Jensen
Januari 2023. 160 s. Inbunden. Omslag och form:
Sara Edström. Foto: Linda Prieditis.
Format: 160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-18149-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-18150-2
EBOK, PDF 978-91-27-18151-9
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Tillåt mig tvivla
Stefan Einhorn
& Folke Tersman

Tillåt mig tvivla. En bok om åsikter på gott
och ont, Stefan Einhorn & Folke Tersman
Februari 2023. Ca 200 s. Inbunden. Omslag:
Catharina Ekström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17559-4
EBOK 978-91-27-17560-0

Tvärsäkerhet och dogmatism kan medföra stora risker. Åsikter styr våra liv och när de går isär kan de leda till låsningar,
brytningar och farlig polarisering – men oenigheterna kan
också vara utvecklande och stimulerande, och de kan hjälpa
oss att tänka nytt.
Allt som oftast betraktar vi våra åsikter som etablerade sanningar och där fastnar vi. Att ändra sig eller att
se problemet ur ett annat perspektiv förefaller bortom vår
förmåga. Vi vill inte bli överbevisade, vi vill få våra föreställningar bekräftade.
En övertygelse kan vara en stark drivkraft. Med en sådan
i ryggen kan vi peka med hela handen och entusiasmera
andra. De med andra åsikter och de neutrala gör bäst i att
flytta på sig när hela ekipaget kör så det ryker.
Men tänk om vi har fel? Om vi benar upp varför vi tycker
som vi gör kan vi se på våra övertygelser med större distans.
Då har vi också chansen att ompröva dem när det behövs.
Varifrån kommer våra åsikter? Varför är de så svåra att
ändra på? Och hur kan jag utnyttja denna kunskap för att
bli mindre tvärsäker och mer insiktsfull?
Stefan Einhorn och Folke Tersman tacklar tillsammans
ett mångbottnat ämne. De lär fortfarande vara sams, även
om de inte alltid har samma åsikt.

LÄS OCKSÅ:
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Stefan Einhorn (till höger) är professor och ordförande vid Centrum för social hållbarhet vid
Karolinska Institutet samt författare. Han har skrivit en lång rad böcker, bl.a. Konsten att vara
snäll.
Folke Tersman (till vänster) är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och författare
till bl.a. Folk och vilja – ett försvar för demokratin i vår tid (tillsammans med Torbjörn Tännsjö),
Tillsammans – en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat och Fem filosofiska frågor.
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Man går sin egen väg
Peter Ueda

FOTO: EVA LINDBLAD

Mycket av världens mörker kan kopplas till män och sex men
vi pratar sällan om manlig sexlöshet och dess konsekvenser.
En stor grupp heterosexuella män lever sina liv utan
beröring och intimitet. Frustrationen kan leda till självhat,
cynism, uppgivenhet och förakt mot kvinnor och samhället. Men även till motivation för självförbättring eller sökandet efter alternativa sätt att få utlopp för sin sexualitet.
Teorin om en manlig sexuell hierarki där de på botten
blir utan har under de senaste 20 åren varit en grogrund för
kontroversiella idéer inom manlig självhjälpslitteratur och
på nätets manliga diskussionsforum.
Man går sin egen väg beskriver olika synsätt och vägval
genom berättelser om kända män som med sin miljonpublik har stort inflytande. Berättelserna varvas med
genomgångar och tolkningar av den forskning som har
gjorts på ämnet.
Intimitetstorka och ofrivillig sexlöshet påverkar beteenden, självuppfattningar och politiska åsikter. Det är ett
centralt ämne, inte bara för männen själva, utan också för
samhället i stort.
Peter Ueda är läkare, docent i epidemiologi på KI och
driver forskningsprogram om sexuell inaktivitet. Han är
en av världens mest publicerade forskare på ämnet och
internationellt uppmärksammad bl.a. i CNN och New
York Times. Hans uppväxt pendlade mellan Sverige och
Japan och som expert på sexlöshet gör han regelbundna
framträdanden i japansk media.

Man går sin egen väg, Peter Ueda
Mars 2023. Ca 280 s. Mjukband. Omslag:
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17653-9
EBOK 978-91-27-17654-6
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Ut ur ensamheten
Martina Wolf-Arehult

Martina Wolf-Arehult är fil.dr, leg. psykolog och leg.
psykoterapeut. Hon har arbetat med dialektisk beteendeterapi (en form av kbt) i många år inom forskningsgrupper
i Tyskland och som enhetschef vid Akademiska sjukhuset.
Nu är hon verksam som sektionschef vid Psykiatri Nordväst i Region Stockholm och forskar om känsloreglering
och ensamhet hos patienter inom specialistpsykiatrin.

FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Kanske har du nyligen börjat känna dig ensam eller känt
dig ensam och lite utanför en stor del av ditt liv. Kanske
saknar du ett socialt nätverk eller lider av ensamhet trots
att du har människor som bryr sig om dig. Ensamhet som
inte är självvald är smärtsam. Ofta leder ensamhet till att
onda cirklar uppstår som gör att självkänslan sjunker och
att tankar om att andra inte vill vara med en blir starka.
Men det går att ta sig ut ur ensamheten.
Den erfarna psykologen Martina Wolf-Arehult hjälper
dig att reflektera över vilken form av ensamhet som skapar
problem för dig och vilket behov av närhet och samhörighet
just du har. Du får sedan ta del av olika strategier och förhållningssätt som kan hjälpa dig ut ur ensamheten, bland
annat hur du:
- visar omvärlden att du är öppen för kontakt
- skapar en känsla av trygghet
- slutar jämföra och döma dig själv
- hanterar social ångest
- skapar värme och närhet i kontakten med andra
- skapar mening
- hittar en balans i hur mycket du vill anpassa dig till
andras behov
- visar vänlighet och omsorg gentemot dig själv.

Ut ur ensamheten. Strategier och förhållningssätt, Martina Wolf-Arehult
Maj 2023. Ca 300 s. Inbunden. Omslag:
Ateljé Grotesk. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-82561-1
EBOK 978-91-27-82662-5
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Tröstebok för dig som är deppig
Elsa Janni

FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Allt känns tungt och mörkt, kroppen trög. Det är ofta svårt
att orka koncentrera sig, läsa – men lätt att känna irritation
eller skam. Vissa vill sova hela tiden, andra vaknar med
ångest. Att träffa vänner känns inte lockande, inget är
roligt längre och du är säker på att det aldrig kommer att
bli bättre. Kanske är du en av många som lider av depression
– det drabbar nästan tre av tio av oss någon gång i livet.
Psykologen Elsa Janni beskriver situationer som är
aktuella och särskilt svåra vid depression – och ger konkreta
förslag på vad som kan lindra. Här får du något att hålla fast
vid på vägen genom depressionen, något som ger hopp när
det är mörkt. Tipsen grundar sig både i hennes yrkeskunskap och personliga erfarenhet av att vara deprimerad. Budskapet förstärks av illustrationer av Joanna Rubin Dranger.
Boken är till tröst när nattsvarta tankar plågar dig och
ångesten river. Det är inte en självhjälpsbok, utan ett komplement till din psykologiska och medicinska behandling.
Det är en bok till dig som behöver veta att det kommer att
bli bättre, även om det just nu inte känns så.
”När jag var sexton år insjuknade jag akut i depression, men
det förstod jag inte då. Idag lever jag ett liv fri från depressioner efter att ha fått rätt behandling – men under 25 år
hemsökte de mig årligen, så jag vet hur det är att genomleva ett
helvete. Jag har skrivit den bok jag själv hade velat ha när jag
var deprimerad.”

Tröstebok för dig som är deppig, Elsa Janni
Februari 2023. Ca 120 s. Mjukband. Illustratör: Joanna Rubin Dranger. Omslag: Maria
Ulaner & Joanna Rubin Dranger.
Format: 120 x 180 mm

Elsa Janni är leg. psykolog och arbetar med behandling,
handledning och utbildning vid Psykologpartners, samt har
en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia. Hon
har tidigare givit ut självbiografin Igår var jag lycklig, idag
vill jag dö – att leva med bioplär sjukdom.

ISBN 978-91-27-46227-4
EBOK 978-91-27-46228-1
LJUDBOK 978-91-27-46229-8
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Förenligt med liv
Sara Johansson

FOTO: MIA CARLSSON

Sara Johansson har under många år arbetat med krisstöd
och har stor praktisk erfarenhet av att stödja människor i
det akuta skedet efter katastrofer, i sorg och vid svår sjukdom. I Förenligt med liv får du följa med bakom kulisserna i
hennes arbete.
Här visas konkret hur människans motståndskraft
stärks i en katastrof, men också hur sorg och olika krisreaktioner kan se ut, bortom stora rubriker. Läsaren får möta
ett litet barn som sörjer, en storskalig naturkatastrof där
nya stjärnor på himlen plötsligt blir synliga och en lindrande katt. Livsviktig kunskap förmedlas i form av starka
berättelser.
Förenligt med liv är berättelsen om de yttersta gränserna
för människans överlevnad. Om vår sköra, osannolika
tillvaro på ett litet ljusblått klot i rymden. Om det som är så
oerhört svårt – och samtidigt möjligt.
Boken är skriven för alla som upplevt kriser och sorg
eller som i sitt yrke träffar barn och vuxna i kris.
Sara Johansson är beteendevetare och har varit rådgivare
vid internationella Röda Korset. Hon anses vara en av de
främsta experterna inom sitt område och har bland annat
arbetat med tsunamikatastrofen i Sydostasien, terroristdåden i Norge och på fältsjukhus i södra Pakistan. Hon
medverkar ofta som expert i medier vid svåra händelser. Två år i rad har hon fått ett särskilt omnämnande i
ansedda The Hippocrates Prize for Poetry and Medicine
för sina texter.

Förenligt med liv. Berättelser om krisstöd,
Sara Johansson
Januari 2023. 240 s. Inbunden. Omslag:
Maria Ulaner. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-46062-1
EBOK 978-91-27-46063-8
LJUDBOK 978-91-27-46064-5
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Växa tillsammans
Susanna Tagesdotter Hagstrand

FOTO: EVA LINDBLAD

Tidsbrist, svårt att dela jämlikt på all vardagslogistik,
gräl och trötthet – småbarnsåren kan vara en intensiv
tid. Väntar man för länge med att ta tag i sin relation, tills
barnen är större, kan det vara svårt att hitta tillbaka.
Men när par lyckas hantera svårigheterna kan detta vara
en period då relationen fördjupas.
Det finns många böcker om föräldraskap men ingen
som riktar fokus på kärleksrelationen under den här speciella tiden i livet. Samtidigt separerar 30 procent av de som
är småbarnsföräldrar och många fler upplever slitningar
i relationen. Tillsammans under småbarnsåren fyller en
lucka bland alla föräldraskaps- och familjeböcker.
Susanna Tagesdotter Hagstrand är leg. psykolog och
har skrivit med fokus på parrelationen i en nybliven
familj. Hon utgår från modern psykologisk forskning och
egna erfarenheter i arbetet, och boken innehåller övningar
och förhållningssätt utifrån en evidensbaserad parterapimetod.
Växa tillsammans kan läsas tillsammans och även på egen
hand då vissa förändringar går att göra individuellt. Det är
även en bok för psykologer och andra yrkesgrupper som möter
klienter med relationssvårigheter under småbarnsåren.
Susanna Tagesdotter Hagstrand är leg. psykolog, anställd
vid WeMind där hon arbetar med kbt och Integrative
Behavioral Couples Therapy (IBCT).

Växa tillsammans. Att ta hand om
parrelationen under småbarnsåren, Susanna
Tagesdotter Hagstrand
Mars 2023. 200 s. Mjukband. Omslag: Catharina Ekström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17758-1
EBOK 978-91-27-17759-8
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Trans
Edward Summanen
& Matilda Wurm (red.)
Hur är det att leva som transperson i Sverige idag? Ges
könsbekräftande vård för lättvindigt eller får man tvärtom
vänta alldeles för länge? Ökar antalet unga transpersoner?
Vad finns det för vägar till att få barn som transperson?
Transfrågor har synts på ett helt nytt sätt i samhällsdebatten de senaste åren. Samtidigt känner sig många osäkra
på vad olika ord innebär, vad ett gott bemötande kan innebära samt hur hälsa och livsvillkor ser ut för transpersoner.
Ökad kunskap är avgörande för att alla delar av samhället
ska kunna främja hälsa och trygghet för transpersoner.
Denna antologi tar ett helhetsgrepp kring ämnet och förmedlar befintlig forskning och kunskap på ett tillgängligt
sätt, där ämnet också tillåts vara komplext. Korta intervjuer ger inblickar i transpersoners olika erfarenheter och
livsvillkor. Boken är skriven för alla som vill lära sig mer
om transfrågor. Den ger även guidning för både transpersoner och närstående.
FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Edward Summanen (red.) är socionom och genusvetare som
arbetat med stöd och hälsa för transpersoner sedan 2008.
Han har tidigare varit sakkunnig i transfrågor på RFSL
och arbetar idag med psykisk hälsa och suicidprevention på
Transammans – förbundet för transpersoner och närstående.
Matilda Wurm (red.) är leg. psykolog, fil.dr inom hälsopsykologi och lektor i socialt arbete på Örebro universitet.
Wurm forskar och undervisar om hbtq-frågor och är en av
experterna på Psykologiguiden ung.
Kapitelförfattare: Tove Lundberg, leg. psykolog och
docent i psykologi. Anna Malmquist, leg. psykolog och
docent i pyskologi. Meg-John Barker, psykolog och fil.dr
i psykologi. Ida Linander, fil.dr i folkhälsa. Axel Repka,
specialistläkare. Maria Kindstedt, leg. psykolog.

Trans: fakta, forskning och erfarenheter,
Edward Summanen & Matilda Wurm (red.)
Maj 2023. 250 s. Inbunden. Omslag: Ateljé
Grotesk. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-46170-3
EBOK 978-91-27-46192-5
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Knäck kärlekskoden
Sofia Asplund
& Lisa Nordenstam

FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Som autistisk bearbetar din hjärna information på ett
annat sätt än de flesta andra. Därför möter du sannolikt
andra utmaningar i dejting och kärleksrelationer. Det kan
handla om svårigheter i ömsesidighet och turtagning i
samtal – eller att du är uppfriskande ärlig och rättfram på
ett sätt som alla inte klarar av. Kanske blir du väldigt trött
efter socialt umgänge eller tycker att det är jobbigt att ses i
stimmiga miljöer som en restaurang eller bar.
Författarna ger kunskap och konkreta tips kring att hitta
någon att dejta, bjuda ut på dejt, ha sex, förstå att man är kär
och att träffa partnerns familj och vänner. Dessutom delar
flera autistiska personer med sig av sin syn på dejting, kärlek
och sex. Författarna diskuterar även när och hur man kan
tala om sin diagnos. De poängterar också att vissa saker ska
du inte försöka ändra på. Du är autistisk, och det är bra. Du
kan öva på att bli bättre på det du tycker är svårt, men du
behöver också anpassa miljön så att den passar bättre för dig.
Boken är främst skriven för dig på autismspektrat, men
även för närstående och professionella inom psykiatri och
habilitering. På bokens hemsida finns checklistor och annat
extramaterial för att kunna skapa en personlig dejtingbok.

Knäck kärlekskoden. En dejtinghandbok för
dig på autismspektrat, Sofia Asplund & Lisa
Nordenstam
Februari 2023. 250 s. Inbunden. Omslag:
Sara Acedo. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-46060-7
EBOK 978-91-27-46061-4
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Sofia Asplund är leg. psykolog och hon har tidigare arbetat
inom allmänpsykiatrin med kbt och neuropsykiatriska
utredningar. Idag är hon bland annat verksam i eget företag där hon bedriver behandling med kbt, samt ger stöd till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och deras närstående.
Lisa Nordenstam är leg. psykolog och arbetar inom allmänpsykiatrin med kbt och neuropsykiatriska utredningar och
möter där många autistiska personer. Hon har även arbetat
i ett forskningsprojekt kring behandling för unga autistiska
personer med sömnproblem.
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Lev med din kropp
Ata Ghaderi
& Thomas Parling

andra
utgåvan

Tycker du att du väger för mycket – eller för lite? Att du
har dålig hy, för breda höfter, är för tunnhårig eller har för
lite muskler? Missnöjet med den egna kroppen och strävan
efter förbättringar stjäl alltför mycket energi, tid och livsglädje för många av oss.
Lev med din kropp är en bok med ett annat budskap: Lev
det liv du drömmer om med den kropp och det utseende du
har idag. Kanske är det inte ditt utseende som framför allt
hindrar dig, utan den betydelse du fäster vid eller tror att
andra fäster vid ditt utseende? Låt det inte gå ett helt liv
innan du inser att du kunde ha gjort mer av det som är värdefullt för dig – i stället för att fokusera på att ditt utseende
inte lever upp till dagens (omöjliga?) ideal.
Denna utgåva är uppdaterad enligt ny forskning och tar
bland annat upp hur sociala medier påverkar missnöjet med
kropp och utseende. Författarna guidar dig genom olika
experiment och övningar som syftar till att förhålla dig till
din kropp på ett nytt sätt.
Lev med din kropp är en vetenskapligt utvärderad självhjälpsbok, som också kan användas i kombination med stöd
från närstående eller behandlare. Boken är baserad på kbt
och acceptance and commitment therapy (ACT).
FOTO: MIA CARLSSON

Ata Ghaderi är professor vid KI och ledare för en forskningsgrupp inom området ätstörningar.
Thomas Parling är psykolog och fil.dr i psykologi, verksam
vid Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm.
Lev med din kropp: Om acceptans och självkänsla, Ata Ghaderi & Thomas Parling
Maj 2023. 295 s. Mjukband. Omslag: Lotta
Kühlhorn. Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-46350-9
EBOK 978-91-27-46351-6

VÅ R 2 0 2 3 · N AT U R & K U LT U R · P S Y KO L O G I

47

Vår 2023

Kontakt
Titel

Följ oss!

Förnamn Efternamn
Sofia Thermaenius
Lina Pihl
Linn Bäckström
Julie Blomberg
Gudmundsson
Mimmi Nilsson
Therese Pietilä
Kristina Billow
Sofia Cecioni

Kommunikationsansvarig skönlitteratur
08-453 86 95
Kommunikationsansvarig psykologi och sakprosa 08-453 86 93
Kommunikationsansvarig populärvetenskap
08-453 86 83
Kommunikationsansvarig barn & ungdom
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Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få inbjudningar,
rabatter och den senaste informationen om vår utgivning.
Läs mer på www.nok.se/nyhetsbrev

Facebook: naturochkultur

Instagram: @naturochkultur
Mejla oss gärna på fornamn.efternamn@nok.se
Växel: 08-453 86 00 Mejl: info@nok.se
Högupplösta bokomslag och författarporträtt för fri publicering
i samband med recension kan hämtas på www.nok.se/press

Twitter: @naturochkultur

Vill du lägga en order: ring 08-657 95 00 eller mejla order @forlagssystem.se

Natur & Kultur
Karlavägen 31
Box 27323
102 54 Stockholm
www.nok.se

OMSLAGSBILD:ROJ I AFFÄREN, KARIN CYRÉN

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du
med och bidrar till något större. Vi är en oberoende
stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att
inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det
demokratiska samtalet genom priser, stipendier och
stöd. Vi ger ordet till fler.
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Roj på förskolan,
Roj i affären
Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
Bygga klossar
Välta tornet
Någon gråter
Inte jag
Byta blöjan
Torka rumpan
Äta maten
Gegga runt

Roj på förskolan, Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
April 2023. 0–3 år. 20 s. Kartong. Omslag och
illustrationer: Lisen Adbåge. Format: 150 x 155 mm
ISBN 978-91-27-17831-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-17834-2
EBOK, PDF 978-91-27-17833-5

Roj har börjat på förskola och dagarna är innehållsrika.
Oftast börjar de med en spännande språngmarsch till
förskolan. Sen ska det sjungas och ätas och vilas och lekas
innan det är dags att gå hem. Ofta behöver något handlas i
affären på vägen hem. Det blir också ett äventyr!
Med humor i såväl bild som text skildras lilla Rojs
och stora pappas liv tillsammans. Pekböckerna om Roj
bjuder på stor igenkänning och många skratt. I slitstark och bitstark kartong för alla som älskar Barbro
Lindgrens Max-böcker.
Ellen Karlsson är författare och redaktör och har
bland annat skrivit den Augustprisbelönade barnboken
Snöret, fågeln och jag.
Lisen Adbåge är illustratör och författare och har bland
annat skapat Halsen rapar och Dom som bestämmer.

Roj i affären, Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
April 2023. 0–3 år. 20 s. Kartong. Omslag och
illustrationer: Lisen Adbåge. Format: 150 x 155 mm
ISBN 978-91-27-17837-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-17840-3
EBOK, PDF 978-91-27-17839-7

4

B A R N & U N G D O M · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 3

LÄS OCKSÅ:

VÅ R 2 0 2 3 · N AT U R & K U LT U R · B A R N & U N G D O M

5

Att trösta ett monster
Jesper Cederstrand
& Clara Dackenberg
- Ska vi leka? frågade jag. Men monstret svarade inte,
det bara grät och grät.
- Jag ska trösta, sa jag.
- Jag håller om dig tills det går över, sa jag. Men mina
små armar nådde inte runt.

Att trösta ett monster, Jesper Cederstrand
& Clara Dackenberg
Mars 2023. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Clara Dackenberg.
Format: 180 x 220 mm
ISBN 978-91-27-17058-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17060-5
EBOK, PDF 978-91-27-17059-9

Att trösta ett monster är en berättelse om att ta emot
någon annans sorg. Det är en berättelse om en liten
människa som försöker, och tror sig misslyckas. Men
så visar det sig att den stora trösten är någon som
stannar kvar även när tårarna aldrig verkar ta slut.
Manusförfattaren Jesper Cederstrand debuterar
med en bilderboksberättelse som tränger nära inpå,
Clara Dackenberg gestaltar barnets känslor genom
varsam färgbehandling och hisnande perspektiv. Med
små medel visar upphovsmakarna vad som är viktigt
på riktigt i mötet människor emellan.
Jesper Cederstrand tog nyligen examen från Den
Norske Filmskolens master i manusförfattande. Han
har lång erfarenhet av att skriva för barn på Sveriges
Radios Barnradion. Att trösta ett monster är hans första
bilderbok.
Clara Dackenberg är barnboksillustratör och
konstnär. Hon har nominerats till Augustpriset, Elsa
Beskow-plaketten och Runeberg Junior och belönats
med Ilon Wiklands stipendium. Hon använder gärna
inslag av collage och pappersklipp i sina bilder och har
en särskild förkärlek för att skulptera i färskt trä.
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Tomhet
Azam Mahdavi
& Maryam Tahmasebi
Iransk bilderbok i översättning av Athena Farrokhzad
Det här är det sista fotot på mig och mamma.
Och den sista blomman vi planterade tillsammans.
Sen dog mamma och Tomhet tog hennes plats.
Tomhet är med henne hela tiden, slår följe med henne
hem från skolan, de går på tivoli ihop. På kvällen läser
pappa för henne, katten och Tomhet. Så en dag börjar
den sista plantan mamma och hon planterade tillsammans att blomma!
Finstämt inkännande bilder och välavvägd text om en
universell erfarenhet av förlust.
Tomhet, Azam Mahdavi & Maryam Tahmasebi
Januari 2023. 3–6 år. 44 s. Inbunden. Översättare:
Athena Farrokhzad. Omslag och illustrationer:
Maryam Tahmasebi. Format: 210 x 265 mm
ISBN 978-91-27-17881-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-17883-0
EBOK, PDF 978-91-27-17882-3

A zam M ahdavi har gett ut ett femtontal böcker sedan
poesidebuten 2013, främst bilderböcker men också
några romaner för unga vuxna. Hon arbetar även som
översättare. Hennes bilderböcker har nominerats till
och också vunnit flera priser.
M aryam Tahmasebi utexaminerades från Fine Art
Faculty på universitetet i Tehran 2016 med Visual
Communication Major och påbörjade sin karriär
med att teckna för tidningar samma år. Hon är
numera frilansande illustratör, galleriägare, keramiker
och medlem i Iranian Illustrators Society.
Athena Farrokhzad är poet, dramatiker, översättare
och curator för litteratur på Kulturhuset Stadsteatern.
Hon gav senast ut diktsamlingen Åsnans år på Albert
Bonniers förlag.
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Vara vuxen
Anna Fiske

Vara vuxen, Anna Fiske
Mars 2023. 3–6 år. 72 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Anna Fiske. Översättare: Kerstin Elias
Costa. Format: 210 x 285 mm
ISBN 978-91-27-18076-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-18077-2
EBOK, PDF 978-91-27-18078-9

I början av livet är du en bebis. Sen växer du upp
till ett barn, en ungdom och förr eller senare blir du
vuxen. Vuxna är vuxna i många år. Men hur är det
egentligen att vara vuxen?
Hur får vuxna pengar, vad kostar pengar och
kan vuxna göra vad de vill med dem? Får vuxna
bestämma allt, vad de ska ha på sig, vad de äter och
när de ska ha skärmtid?
Vuxna bestämmer mycket, ändå bestämmer de inte
allt. På jobbet har de flesta en chef och ute i livet finns
det regler att följa. Även om vissa vuxna ibland bryter
mot dem. Och det är aldrig ett barns ansvar när en
vuxen har det jobbigt eller gör fel.
Precis som barn är vuxna olika, vissa bor i en
familj, andra bor ensamma. Ibland känner vuxna sig
små, ibland mitt emellan och ibland stora. På så vis är
vi likadana vi människor, både barn och vuxna.
Anna Fiske är illustratör, bilderboksförfattare, serietecknare och bildkonstnär. Hon har fått många priser
och utmärkelser för sitt kreativa och nyskapande arbete
inom barnboksfältet och har bl.a. varit nominerad till
Alma-priset. Fiskes böcker har översatts till många
språk och fått ett strålande mottagande.

LÄS OCKSÅ:
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Bästa överraskningen
Ellen Karlsson & Karin Cyrén
Den andra boken om Noa och Manne som går i
världens bästa förskoleklass och är bästa friends
forever. De gillar magiska saker och att skratta ihop.
Livets första sommarlov närmar sig och de bestämmer
sig för att försöka mötas i drömmarna, nu när de ska
vara ifrån varandra.
Bästa-böckerna är lätta att läsa och lätta att älska, om
vänskap, relationer och den lilla vardagen.
Ellen K arlsson är författare och redaktör. Hon
belönades med Augustpriset för Snöret, fågeln och jag
och har bland annat skrivit böckerna om förskolan
Havet och småbarnsböckerna om Roj.

Bästa överraskningen, Ellen Karlsson & Karin Cyrén
Mars 2023. 6–9 år. 142 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Karin Cyrén.
Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-17588-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17589-1
EBOK, PDF 978-91-27-18163-2
LJUDBOK 978-91-27-17590-7

LÄS OCKSÅ:

Karin Cyrén är illustratör och författare. För Maraton
belönades hon med Snöbollen-priset för årets bästa bilderbok. Hon har därutöver bland annat skapat bilderböckerna I en pöl, Hej hej hej! och Oj oj oj!
Sagt om Bästa friends forever:
”Augustprisvinnaren Ellen Karlsson skildrar inte
bara sexåringars vardag på ett imponerande sätt, utan
förmedlar självklart vad som pågår i deras inre /…/
förträffligt illustrerat av Karin Cyrén!”
Sydsvenskan
KOMMANDE:
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Morran, Frasse och
monsterexpeditionen
Moni Nilsson & Anna Fiske
Äntligen torsdag! Då hämtar Morran Frasse. Och hon
är inte som vanliga gamlingar som bara pratar om var
de har ont och vad de är oroliga för. Morran är Frasses
farmor och hon är aldrig rädd för någonting. Dessutom
kan hon allt om trollerier. När Frasse berättar att han
blir kallad blöjbebis och att han inte kan gå på Max
översovningskalas för att han inte vågar sova borta
svarar Morran: ”Vet du, man får inte låta rädslorna
tjuva det roliga ifrån sig”. Morran och Frasse ger sig
av på en vetenskaplig expedition, till monsterskogen.
Frasse är väldigt rädd men också pirrig, tänk om de
kommer kunna fånga ett riktigt monster?
Första delen i en serie där vi får möta Morran och hennes
barnbarn. Del 2 Morran, Tarsan och Deckarexpeditionen
släpps även den under 2023.
Moni Nilsson är en av våra mest älskade barn- och
ungdomsförfattare. Sitt stora genombrott fick hon med
böckerna om Tsatsiki. Hon är flerfaldigt prisbelönad
och hennes böcker är översatta till över tjugo språk.

Morran, Frasse och monsterexpeditionen,
Moni Nilsson & Anna Fiske
April 2023. 6–9 år. 112 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Anna Fiske. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-18072-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-18074-1
EBOK, PDF 978-91-27-18073-4
LJUDBOK 978-91-27-18075-8

Anna Fiske är illustratör, bilderboksförfattare, serietecknare och bildkonstnär. Hon har fått många priser
och utmärkelser för sitt kreativa och nyskapande arbete
och har bl.a. varit nominerad till Alma-priset. På den
svenska marknaden är hon aktuell med: Vara vuxen,
uppföljare till: Göra barn, Bak och fram och Börja skolan.
KOMMANDE:
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Familjen Knyckertz och
silverpokalen
Anders Sparring & Per Gustavsson
Ture älskar skolan, han tycker allt är lätt. Särskilt gillar
han sin matematiklärare Mattias, som alla kallar Matte.
Ture har nog bara ett problem i skolan: Nalle, Grizzly
Gustavssons son, skolans skräck. Han kallar Ture för
spinkis och skvallerbytta. På rasten kan han dyka upp
och ropa att Ture är en tjuv. Men Ture försöker att inte
bry sig om Nalle. I stället är både han och Kriminellen
nyfikna på lärarrummet. Vad gömmer lärarna för fint
därinne som gör att de måste låsa? Det visar sig vara en
silverpokal, vinsten i träskloppet, ett årligt lopp i tuff
terräng. Allting ställs på sin spets när både Nalle och
Ture bestämmer sig för att ställa upp.

Familjen Knyckertz och silverpokalen,
Anders Sparring & Per Gustavsson
Mars 2023. 6-9 år. 64 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Per Gustavsson.
Format: 170 x 210 mm
ISBN 978-91-27-18028-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-18030-7
EBOK, PDF 978-91-27-18029-1
LJUDBOK 978-91-27-18031-4

Det här är sjätte boken om bak- och fram familjen
Knyckertz, den första efter att serien blev hyllad
julkalender 2021. Inom kort släpps också filmen om
barnens nya favoritfamilj.
Anders Sparring är manusförfattare och har skrivit
tv-manus till bland annat Björnes magasin och Allram
Eest. Vid sidan av sitt författande (tre böcker om Karla
Brottare) är Anders även stå upp-komiker.
Per Gustavsson är illustratör och författare. Han har
bildsatt en lång rad böcker, både egna och andras, han
har bl.a. nominerats två gånger till Augustpriset och
sitter i juryn till Alma-priset.

LÄS OCKSÅ:
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Bims värld: Klassresan
Kristina Sigunsdotter
& Jenny Jordahl
Bims värld är en rolig och lättläst bokserie av
Augustprisvinnaren Kristina Sigunsdotter och
illustratören Jenny Jordahl. Med osviklig blick för
tioåringen och mellanåldern skildras karaktärer och
situationer som känns.
Klassresan är den tredje, fristående delen i serien.
Klass 4A på Skrubbaskolan ska på klassresa tillsammans med fadderklassen. I den går tyvärr världens
livsfarligaste sexa som krossar gatlyktor och sticker ut
ögonen på folk med nyvässade blyertspennor.
Dessutom sägs det finnas häxor på Rävön, dit resan
går. Men värsta av allt är nog att Bims mamma tackat
ja till att följa med …
Kristina Sigunsdotter är författare och låtskrivare och
har bland annat skrivit böckerna om Humlan Hansson.
Jenny Jordahl är en av Norges främsta illustratörer. Hon
har bland annat gjort Kvinnor i kamp och Patriarkatet
faller.
Sagt om Bims värld:
”5 av 5 i betyg”
Bibliotekstjänst

Bims värld: Klassresan, Kristina Sigunsdotter
& Jenny Jordahl
Mars 2023. 6–9 år. 170 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Jenny Jordahl. Format: 145 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17351-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17352-1
EBOK, PDF 978-91-27-18165-6
LJUDBOK 978-91-27-1733-8

”Det är svårt att skriva vardag så det blir kul och
trovärdigt, men det kan Kristina Sigunsdotter!
Vi längtar redan till nästa del.”
Vi Läser
LÄS OCKSÅ:
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Ett magiskt arv
Maria Friedner
Jag hade alltid misstänkt att det var något speciellt med
mina mostrar. Något lite … främmande. Det var något
med hur de bodde i det där stora huset på ön tillsammans,
hur det luktade i huset, av eld och torkade örter, hur de lät
när de skrattade. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på
det, men något var det. Innan den här sommaren var slut,
skulle jag få veta saker om min egen familj jag aldrig i
min vildaste fantasi hade kunnat föreställa mig. Och då
är min fantasi ändå ganska vild.

Ett magiskt arv, Maria Friedner
April 2023. 170 s. 9-12 år. Inbunden.
Omslag: Katarina Strömgård. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17828-1
EBOK 978-91-27-17829-8
LJUDBOK 978-91-27-18226-4

Under några dagar i juni är det som om tiden står stilla.
Ingen dör och inga nya bebisar föds. Signes mamma
ligger på sjukhus och Signe får åka ensam till ön där
hennes mostrar bor. Men mostrarna har hemligheter
och snart är de försvunna och Signe förstår att hon
måste göra något för att ställa tiden rätt igen. Men vad?
Och varför just hon? Tur att Disa, som har turkost hår
och inte är rädd för någonting, plötsligt dyker upp en
dag. Och att Arne, som vet nästan allt och dessutom är
bäst på att baka kladdkaka, tar båten från fastlandet.
Tillsammans kan de kanske lösa mysteriet.
En magiskt mysig feelgood-berättelse om att offra
något man älskar och våga utvecklas, full av lika
delar humor och spänning. (Och marsvin.)
Maria Friedner är journalist och författare. Hon
arbetar på bibliotek och bor i ett torp i Småland med en
man, två tonåringar, en okänd mängd husspindlar och
ett spöke.
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Kompassens hjärta
Anna Thulin
Den sista glöden slocknar och himlen blir plommonlila,
sedan djupt blå. Jag fingrar på snöret runt nacken,
kompassens lätta tyngd mot halsgropen. ”Vi borde nå sjön
snart”, säger jag. ”Sedan ligger huset på andra sidan.”
”Kan du kolla mobilen igen?” frågar han och petar upp
glasögonen på näsan. ”Det är ingen täckning här, men lite
längre fram.” Vi går snabbare och han gnuggar vantarna
och är ovanligt tyst. Ända tills ett par kvistar bryts alldeles
intill oss. ”Vad var det?” En uggla hoar och flyger upp.
Himlen har skiftat färg igen och är nu gråblå med en rosa
rand undertill. Det kommer inte dröja länge förrän det
är helt mörkt. ”Är du säker på att sjön ligger här? Kan du
inte kolla igen?” Jag trycker febrilt med fingrarna, men
mobilen fungerar dåligt när det är kallt ute. Blodet isar.
För just då, medan natten faller över oss, blinkar skärmen
till och slocknar.
Hugo bor med sin familj i en tändsticksask ute i skogen. I alla fall är huset så litet att det känns så. Han
har en båtälskande pappa med lite för stora drömmar
och en mamma som gillar att fika och mecka med
bilen. Momo kommer från ett krig långt bort och har
nyss anlänt med sin syriska familj till Kallsund, en
snorkall håla uppe i norr. När han och Hugo börjar i
samma klass svär de på att vara bästa ovänner. Tills
Hugos pappa plötsligt försvinner och de inser att de
måste hjälpas åt för att hitta honom. Tillsammans
ger de sig in i den djupgröna skogen, mot det osynliga
slottet och stugan intill den frusna sjön.
En berättelse om mod och vänskap, snåriga familjerelationer och vikten av att hitta hem.

Kompassens hjärta, Anna Thulin
Januari 2023. 9-12 år. 170 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17795-6
EBOK 978-91-27-17800-7

Anna Thulin är journalist och författare, baserad i
Paris och Skåne. Född 1985 i Stockholm.
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Kärlekspizzan,
Knockad Romeo
Johan Rundberg

reviderade
utgåvor

Med nya omslag av Sara Acedo!
Kärlekspizzan
När Movits Lind bestämmer sig för att bli skejtare är
det inte för att han gillar tuffa utmaningar eller att
kasta sig ut i det okända med livet som insats. Nej,
orsaken stavas B E A T A. Hon är värsta skejtingproffset och har gjort Movits knäsvag ända sedan han
såg henne för första gången.
Men planen fungerar lite för bra, och genom en
lögn, en flygfärd och en rejäl dos (o)tur blir han
landets mest kända femteklassare. För att han är
en naturbegåvning? Långt därifrån! Snart är han
intrasslad i en lögn som bara växer.
Kärlekspizzan, Johan Rundberg
Januari 2023. 9-12 år. Omslag: Sara Acedo.
228 s. Inbunden. Format: 130 x 200 mm.
ISBN 978-91-27-18093-2
LJUDBOK, 978-91-27-17309-5

Knockad Romeo, Johan Rundberg
Januari 2023. 9-12 år. Omslag: Sara Acedo.
184 s. Inbunden. Format: 130 x 200 mm.

Knockad Romeo
Andra boken om Movits Lind från Midsommarkransen.
Han delar fortfarande rum med sin jobbiga syrra, har
en bästis som heter Ruben och en tantkompis som
samlar på söta gubbar. Han gillar schack och rymden
och sitt marsvin Domino. Men nu har han hunnit fylla
12 och är inte längre okysst. Han är ihop med sin stora
kärlek - skejtproffset Beata.
Men tillvaron snurrar lätt till sig för Movits och snart
är han dumpad, olycklig och osams med Ruben. Han
får sin hjärna kidnappad av en teaterregissör och möter
Eris som har ett hemligt rymdprojekt i källaren. Snart
står han på scen inför 800 personer och undrar:
Hur hamnade jag här?
Johan Rundberg har tidigare bl.a. skrivit bilderböcker,
lättläst och för 9-12. Johan är förutom författare också
sportjournalist. Första och andra delen i serien om
Månvind & Hoff vann inte bara Crime Time Award för
årets bästa barndeckare utan Nattkorpen tilldelades
även Augustpriset för årets bästa barnbok 2021.

ISBN 978-91-27-18094-9
LJUDBOK, 978-91-27-17310-1
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Guide för att inte bli kär
Wiebke Bruggemann
Feelgood för alla som gillar Sex Education och
Heartstopper!
Teddy och Tilly har varit kompisar sedan de var
bebisar, men nu har Teddy blivit besatt av Katherine
Cooper-Bunting. Tilly inser att om det ska bli något
mellan dem måste hon hjälpa Teddy på traven. Hon
hade inte räknat med att det skulle leda till att hon
plötsligt var med i en pjäs och stod på en scen tillsammans med Katherine. Inte heller hade hon räknat med
att luften skulle vara så elektrisk mellan henne och
Katherine.
Underbara karaktärer och massa relationstrassel i
ljuvlig berättelse om kärlek, sex och allt däremellan!
Wiebke Brueggemann har studerat skådespeleri och
gått författarutbildningen vid universitetet i Bath.
Hon har också arbetat som glassförsäljare och översatt
böcker i geologi.
Sagt om Lycka är för losers:
Nr 1 på listan över de bästa böckerna för barn och unga.
Göteborgs-Posten
”En mysig och härlig feelgood!”
Expressen

Guide för att inte bli kär, Wiebke Bruggemann
April 2023. Unga vuxna. 380 s. Inbunden.
Översättare: Amanda Svensson. Omslag: Sara
Acedo. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17087-2
EBOK 978-91-27-17088-9

LÄS OCKSÅ:

”En av årets favoriter! Ett riktigt lästips!”
@boksnoken
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Den ostoppbara människan
– Så tog vi över världen
Yuval Noah Harari
LÄROMEDEL
& Ricard Zaplana Ruiz
FOTO: ROYALTIFRI

Vi människor är inte lika starka som lejon. Vi simmar inte
lika bra som delfinerna och vi har definitivt inga vingar.
Ändå är det vi som styr vår planet, från savannerna i Afrika
till istäckena på Grönland.
Men hur blev vi så mäktiga?

FOTO: ANNA GARCIA

Boken Den ostoppbara människan beskriver mänsklighetens historia så som du aldrig hört den förut. Den avslöjar
den superkraft mänskligheten besitter som har lett till att
vi kunnat dominera och utrota andra arter som levt vid
sidan av oss. Följ med på en resa där vi började som ett
däggdjur bland alla, till att vi spred oss över världen och
tog över de områden vi kom till och vilka konsekvenser
detta förde med sig för både djur och natur.
Yuval Noah Harari har doktorerat i historia vid University of Oxford och undervisar vid Hebreiska universitetet
i Jerusalem. Hans specialområde är världens historia och
hans forskning fokuserar på breda historiska frågor.
Ricard Zaplana Ruiz har illustretat många böcker och
magasin för barn och ungdomar. Han har bland annat
illustrerat för Disney och Lego. Han har även arbetat med
animation för film och TV.

Den ostoppbara människan – Så tog vi över
världen, Yuval Noah Harari & Ricard Zaplana
Ruiz
Januari 2023. Översättning: Lisa Gummeson.
168 s. Mjukband. Omslag: Ricard Zaplana
Ruiz. Format: 160 x 230 mm
ISBN 978-91-27-46309-7
EBOK 978-91-27-46375-2
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