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Den första kvinnan
Lotta Lundberg
Den första kvinnan är en berättelse om vår politiskt
explosiva tid.
Sara Lander är utvald.
Försvarets tolkutbildning har äntligen öppnats för
kvinnor och Sara är en av två, i en klass full av manliga
meniga. Kalla kriget är över, men de unga löftena sitter
fortfarande under vindskydd i skogen och böjer ryska
verb. Landet i öster är alltjämt en opålitlig granne.
Två decennier senare är Sara korrespondent i Berlin,
kontroversiell men alltid läsvärd. Putin bedriver imperiets
expansiva politik, Krim är under ryskt styre, trollfabrikerna pumpar ut desinformation och kampen om sanningen finns överallt där nyheter förmedlas.
Sara skriver allt spetsigare om Sverige, på ett sätt som
väcker ryssarnas intresse. I den nya tiden är allt i förändring och lojaliteter kan skifta över en natt. Så kommer
ögonblicket då uppvaktningen blir konkret. Skulle hon
vilja rapportera för den regimtrogna kanalen som går emot
västerlandets konsensus om vem som är ond och vem som
är god?
I Sara Lander har Lotta Lundberg skapat ett inträngande porträtt av en kvinna som avskydde förenklingar,
men också drogs till äran och berömmelsen. För att förstå
historiens gång, och sin egen roll i den, krävs självrannsakan och mod. Men hur tar man ansvar för det man gjort?

Den första kvinnan, Lotta Lundberg
Mars 2019. 300 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Lotta Kühlhorn.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16154-2
EBOK 978-91-27-16155-9

lotta lundberg är författare och krönikör, verksam i Berlin.

För sin senaste roman Timme noll belönades hon med Sveriges Radios romanpris. Hennes verk är översatta till tyska
och en rad andra språk. Romanen Ön filmatiseras nu.
»Det är bara att kapitulera. Villkorslöst ... en våghalsig
djupdykning ner i det mänskliga psykets grumligaste vatten.« borås tidning om Timme noll
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Lycka
Johan Kling

Emil
Johan Heltne
Johan Kling återkommer som författare med en ny
intensiv skildring av vardaglig dramatik i det tysta.

johan kling är författare och regissör. Efter en kort kar-

Lycka, Johan Kling
Januari 2019. 160 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 190 mm

riär som musiker i början av åttiotalet ägnade han sig på
nittiotalet mest åt olika tv-produktioner, och debuterade
som långfilmsregissör 2007 med den kritikerrosade filmen
Darling. Han gav ut sin första roman Människor helt utan
betydelse 2009, och den belönades med Borås Tidnings
debutantpris.

ISBN 978-91-27-16158-0
EBOK 978-91-27-16159-7
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Emil har inte träffat sin familj på tio år. Nu har han kommit till Teneriffa för att vara med sin farmor. Tillvaron är
en räcka likadana dagar styrda av stränga regler. Ingen
alkohol. Inga droger. Ingen porr. Hård fysisk aktivitet.
Men hettan tränger sig på och semestertristessen blir
efterhand kvävande. En spricka öppnar sig i Emil, och
i den sipprar det förflutna långsamt in. När han börjar
bryta mot sina regler kommer också hans egen historia
svämmande: om vem han var den gången för femton år
sedan i Uppsala, då han anklagades för våldtäkt, dömdes
och sedan friades.
Sprickan vidgas, och något måste ske. Emils diffusa
känsla av skuld äter sig in hela tillvaron, gör honom osäker
på sitt värde och sin plats. Har han rätt att leva? Hur
ställer man saker tillrätta? Hur förlåter man sig själv, och
finns förlåtelsen att få om man ber om den?
Kring Emil, som en gång hette något annat, och Katarina, flickvännen som anmälde, spinner han en berättelse
om ett samhälle präglat av våldtäktskultur, olika kroppars
väg genom världen, och frustrationen i att sakna ett språk
för att tala om det svåraste, vara obegriplig inför sig själv.

FOTO: MÄRTA THISNER

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

David är författare och har delad vårdnad om sin dotter
Fia. Utan att vilja det har han hamnat i en känslomässig
dragkamp med Fias mor Marina, där han är den ständige
förloraren: hans semestrar och helger med Fia är gråare,
hans vardagar likaså, han har inte råd med vare sig kläder
eller utflykter, knappt ens med glass. Fia verkar ha allt
tråkigare i hans sällskap.
David är livrädd för att förlora kontakten med sin dotter, men känner ständigt att han är det sämre alternativet
i hennes liv.
Samtidigt dyker en kvinna från förr upp och gör sig
påmind, Kajsa, som han inte är förälskad i men nog skulle
kunna bli. Om han kunde tillåta sig det.
Johan Kling har väckt kritikernas beundran för sin förmåga att ge vardagligt stillsamma Stockholmsmiljöer en
mycket speciell laddning. Lycka skildrar en man mitt i livet
som försöker förena kärleken till ett barn med drömmen
om att kunna leva nära en annan vuxen igen. Det är ett av
existensens stora dramer, kanske osynligt utifrån men helt
avgörande för den som lever i det.

En roman om brott och straff, skuld och ansvar,
som går på djupet i sin undersökning av de makt
förhållanden som bestämmer våra liv.

johan heltne romandebuterade med Det finns ingenting att

vara rädd för 2014. Den kritikerrosade berättelsen om Jonatans uppväxt inom Livets ord på nittiotalet dramatiserades också för scen och sattes upp på Uppsala stadsteater.
Romanen kommer att filmatiseras.

Emil, Johan Heltne
Mars 2019. 280 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslagsfoto: Märta Thisner.
Omslag: Martin Farran-Lee.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-14959-5
EBOK 978-91-27-14960-1

VÅ R 2 0 19 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R

9

Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca,
Anita Goldman
Januari 2019. 450 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Eva Wilsson/UlmajaWilsson
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16005-7
EBOK 978-91-27-16006-4

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

Om stenarna kunde tala
i Palma de Mallorca
Anita Goldman
I dag trampar miljontals turister runt på Palma de Mallorcas gator, men få känner till de dramatiska och fasansfulla
händelser som utspelades här för mer än tre hundra år
sedan. Trots att de ägde rum i slutet på 1600-talet, väcker
de aktuella frågor:
Varför är minoriteter så hotfulla för majoriteten? Vem
hör till och vem måste utstötas? Vem är hjälte och vem är
förrädare? Vad är sanning och vad är lögn?
Det finns få författare i Sverige som har samma spännvidd som Anita Goldman, samma förmåga att gå på djupet
i sina ämnen. I sin nya roman har hon med hjälp av dokument och studier på plats återskapat vad som hände i maj
1691, då judar som konverterat till kristendomen hundratals år tidigare, brändes levande för att de hållit fast vid
sin tro och sin kultur. Men trots de grundliga och grymma
ansträngningarna att utplåna judendomen, lever familjenamnen kvar än idag.
I Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca skildras
tortyrseanserna, förhören och straffens fullbordan, men
också modet och fegheten, rädslan och kärleken, tron och
tvivlet hos dramats huvudpersoner.
Och handlingen utspelar sig i epicentrum för turismen i
Palma.
anita goldman är en av våra främsta författare. Bland

hennes senaste böcker kan nämnas den kritikerrosade
dokumentärromanen om atombombens pionjärer Om jag så
måste resa till Los Alamos (2009) och hennes personliga essä
Jerusalem & jag (2017).
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Au pair
Cecilia Hansson
När jag sedan åkte tillbaka till Wien, efter det att jag misslyck
ats som kvinna, au pair, människa och älskarinna. Jag hade
inte en tanke på att träffa Walter igen, jag hade alla tankar på
att träffa Walter igen.
En kvinnlig poet mitt i livet skriver en bok om att som
nittonåring arbeta som au pair i Wien och bli förälskad i sin
tysklärare. En ungdomlig pinsamhet, ett ingenting i livets
flöde? Eller?
Samma kvinna återvänder genom åren gång på gång till
Wien – hon läser filosofi, blir översättare, skriver poesi och
reportageböcker, gifter sig och får barn, men uppehåller
sig hela tiden i tanken kring en plats, den plats i Wien där
allting skedde – eller inte skedde. Vad är det som gör att
vissa händelser påverkar oss på djupet, blir nycklar till vår
förståelse av oss själva och omvärlden?
Au pair är en memoar om besatthet. Cecilia Hansson går
i närkamp med ett liv tills någonting äntligen ger vika. Det
handlar om förhållandet mellan misslyckande, längtan och
kreativitet, om att bli sig själv och att bli konstnär.
Som 42-åring är Cecilia åter i Wien och sitter i samma
korridor som när hon var nitton. En man i solglasögon. Är
det han? Och har vi inte lärt oss – av böcker som I Love Dick
– att en inställd kärlekshistoria också är en kärlekshistoria?

Au pair, Cecilia Hansson
Januari 2019. 200 s. Flexoband. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-15937-2
EBOK 978-91-27-15939-6

Revbensdagar, morgnar.
Tänj min hud – en förvandling. Spegelsken
Januari 2019. Omslag: Håkan Liljemärker.
ISBN 978-91-27-16136-8
EBOK 978-91-27-161481

cecilia hansson är poet, översättare och journalist. Hennes

senaste bok var Hopplöst, men inte allvarligt: konst och poli
tik i Centraleuropa. I samband med utgivningen av Au pair
tillgängliggörs också hennes diktsamlingar igen, däribland
Revbensdagar, morgnar, som är en lyrisk gestaltning av den
första, jagupplösande förälskelsen.
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Vem kan segla
Eva-Marie Liffner

eva-marie liffner har en särskild plats i vår prosa och läsar-

Vem kan segla, Eva-Marie Liffner
Mars 2019. 220 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 190 mm

nas hjärtan, flerfaldigt prisbelönt och kritikerrosad för sina
mysterieladdade romaner, med rötter i historisk fantasi och
verklighet och inspiration hämtad från bland andra Carl
Jonas Love Almqvist och syskonen Brontë, som nu senast i
romanen Blåst! (2016).

ISBN 978-91-27-15629-6
EBOK 978-91-27-15630-2
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»Tänk dig att Emily Dickinson skulle skriva prosa, så kan
du börja föreställa sig den här bokens säregna genialitet.«
the boston globe

Thoreau hade sitt Walden; berättaren i den här boken, en
namnlös kvinna, har dragit sig undan från det myllrande
livet och framlever sina dagar i avskildhet, i ett hus i en
liten stad vid havet. Handlingen pågår inte bland människorna, utan inom henne. Läsaren får njuta av en rolig,
egensinnig och kompromisslös röst som talar om att odla
aubergine, hur man bör tillreda sin gröt, om möten med
kor. Bennett skriver i kortare och längre vinjetter fram
”ett sinne i rörelse” och tecknar i lager på lager bilden av
en kvinna som brutit upp från en relation och som är ambivalent inför framtiden. I denna bok blir världen återigen
full av liv, ljus och rörelse; sinnesintrycken är fysiska och
påtagliga, som ett barns upplevelse av världen i fyrfärg.
Till sist handlar det kanske om att dra sig undan från
världen, så att världen kan komma åter till en. Att göra sig
mottaglig för återförtrollningen av det omgivande genom
myran, tomaten, dammen.

FOTO: PATRICE NORMAND

FOTO: DANIEL PEDERSEN

Mitt i Stockholm, vid Skeppsholmen, ligger sedan åttio år
tillbaka en fullriggare från sent 1800-tal vid kaj, numera
inredd som vandrarhem. af Chapman är ett av Stockholms
verkliga landmärken. Men namnet har nästan blivit som en
barnramsa, något som tömts på innehåll. Vem var egentligen af Chapman?
Fred Chapman var en slug karl, född i Göteborg 1721,
en av 1700-talets nya män, en klassisk homo novus som
drog fördel av tidens krig. Han var tidens store skeppsbyggare, en modern vetenskapsman och nytänkare, men med
tillräckligt mycket gammal kunskap om att följa havet och
vågorna och inte styra alltför mycket, för sådant kan vara
farligt.
Eva-Marie Liffners nya roman Vem kan segla försöker
få fatt i människan Fred Chapman, innan han blev ”af”
och stelnade som marmorbyst. Resultatet är ett slags
saga, en ”tall yarn” om en ung och en gammal man, en karl
med kappor att vända, höga damer och herrar att tjäna,
förmodligen alltid med ett skarp öga på sitt eget avancemang. Den nya staden Karlskrona, först knappt mer än en
hamn, en sjöfästning, växer som en kuliss bakom de nya
herrarna till en anspråksfull stad, noga planerad för makt
och sjökrig.

Damm
Claire-Louise Bennett

claire-louise bennett blev med sin första bok Pond, utgiven

på ett litet irländskt förlag, en sensation i litteraturvärlden.
Hon är uppvuxen i England och bor i Galway på Irland.
Bennett har studerat litteratur och drama.

»I sidospåren finns detaljerna, och egensinniga, bekännelselika betraktelser kring dessa detaljer som får Knausgård
att blekna.« ny magazine, the cut

Damm, Claire-Louise Bennett
Mars 2019. Översättare: Carl-Johan Lind.
180 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-15131-4
EBOK 978-91-27-15132-1
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Lyktsken
Michael Ondaatje
Michael Ondaatje – författaren till Den engelske
patienten – är tillbaka med en ny stor roman.
I London efter krigsslutet blir tonåringarna Nathaniel och
Rachel övergivna av sina föräldrar, som i all hast måste
lämna staden. Ansvaret för att ta hand om syskonen faller på
en man de aldrig tidigare träffat. Han kallas Nattfjärilen och
framstår omedelbart som en synnerligen olämplig beskyddare av två ungdomar.
Nathaniel och Rachel misstänker att han är kriminell,
och blir än mer övertygade när de lär känna hans excentriska vänner, som samtidigt skapar en viss trygghet. En
samling män och kvinnor med en gemensam historia av
kriget som alla, på sitt sätt, verkar ha bestämt sig för att
skydda dem. Men är de vuxna verkligen vilka de påstår sig
vara – och från vad behöver ungdomarna skyddas?
När Nathaniel i vuxen ålder försöker förstå åren efter
kriget och hans mors roll i det, är hans minnen bedrägliga
och familjens hemligheter djupt fördolda. Lyktsken är en
mästerlig roman av en av vår tids stora berättare.
michael ondaatje föddes i Sri Lanka, växte upp i England
POCKET

Lyktsken, Michael Ondaatje
April 2019. 280 s. Inbunden. Omslag: Conny
Lindström Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15930-3
EBOK 978-91-27-15932-7
Den engelske patienten
Mars 2019
Översättning:Roy Isaksson
Omslag: Conny Lindström

och bor idag i Kanada. Han belönades med Bookerpriset
för Den engelske patienten. Samma roman utsågs sommaren 2018 till den bästa av alla de romaner som vunnit
Bookerpriset i dess femtioåriga historia.

»Lyktsken är ännu ett stillsamt m
 ästerverk av Michael
Ondaatje … En elegant thriller med samma m
 agnetiska
dragningskraft som i en mörk saga.« washington post
»En fascinerande egensinnig skapelse.« svenska dagbladet
om Den engelska patienten

ISBN 978-91-27-16135-1
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Mor om natten
Niels Fredrik Dahl
Det var självklart för mig att det var fars historia jag skulle
skriva. Den äventyrliga och kalla uppväxten. Men så blev det
inte. Den historia jag trodde var min visade sig inte vara det.
Den historia jag inte ville ha, visade sig vara min.

FOTO: BA ARD HENRIKSEN

Flera år efter att modern har dött öppnar författaren hennes dagbok, som hon kallade nattboken, och som han fått
flera år före hennes bortgång men inte öppnat. Hon hade
sagt att han kunde göra vad han ville med den, läsa den
eller inte läsa den. Hon skrev den när han var en liten pojke.
Han tog emot den utan att egentligen vilja ha den. Han
hade långt tidigare stängt henne ute från sitt liv.
Niels Fredrik Dahls nya roman Mor om natten, som har
mötts av ett översvallande mottagande i Norge, är en
mångskiktad historia. Den är ett kvinnoporträtt och ett
självporträtt, en berättelse om en barndom och ett äktenskap, en djupt personlig roman om att leva nära tillsammans med en annan människa, utan att egentligen känna
varandra. Niels Fredrik Dahl skriver om depression, om
arv och ensamhet, om missbruk, beroende och självständighet, om kärlek som går i bitar och som blir hel igen.
niels fredrik dahl är en av Norges främsta författare. Han

har tidigare skrivit såväl dramatik som poesi, och debuterade som prosaist med den prisbelönta romanen På väg till
en vän (svensk översätting 2004). Hans senaste bok var den
historiska romanen Herre (svensk översätting 2011), om
vänskaps- och kärleksband i det tidiga 1800-talets författarkretsar i Oslo.

Tristia & Brev från Pontos
Ovidius
År 8 enligt vår tideräkning slog katastrofen till för poeten
Ovidius. Han blev bannlyst från Rom av kejsar Augustus.
Varför? Teorierna är många, någon entydig förklaring finns
inte. Ovidius själv skrev kryptiskt att orsaken var ”en
diktbok jag skrev och ett misstag”. Diktboken skulle då
vara Kärlekskonsten, och förklaringen till Augustus vrede
att den skulle ha varit för omoralisk. (Vilket är svårt att
tro, för det saknades verkligen inte osedlig poesi i Ovidius
samtid.) Och vad skulle då misstaget vara? Man tror att det
Ovidius på något vis haft samröre med Augustus dotter
Julia, och varit inblandad i den otrohetsaffär som lett till
hennes förvisning.
Ovidius skeppades iväg till Tomis vid Svarta havet
(nuvarande Constanţa i Rumänien). Ensam och olycklig i
denna utkantstillvaro diktade Ovidius om sin sorg, och bad
vänner om hjälp att få återvända. Men han fick stanna där
han var, och dog vid Svarta havets kust.
Från att ha varit betraktade som Ovidius mindre viktiga
verk, har Tristia och Brev från Pontos på senare tid fått en
renässans som ett viktigt vittnesmål om exilens villkor. De
har blivit en källa för nutida författare att inspireras av och
fantisera kring, bland andra österrikaren Christoph Ransmayr (Den sista världen) och Theodor Kallifatides (Brev till
min dotter).

Tristia & Brev från Pontos, Ovidius
April 2019. Översättning: Ingvar Björkeson.
300 s. Inbunden med skyddsomslag.
Omslag: Eva Lena Johansson.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16161-0
EBOK 978-91-27-16162-7

är vår främste översättare av klassiska
verk, och har tidigare tolkat bland andra Dante, Homeros och Vergilius till svenska, samt Ovidius Metamorfoser
och Fasti.
ingvar björkeson

Mor om natten, Niels Fredrik Dahl
Januari 2019. Översättning: Stephen
Farran-Lee. 220 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Egil H
 araldsen/Exil design.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15846-7
EBOK 978-91-27-15847-4
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En valförrättares dag
och andra berättelser
Italo Calvino

FOTO: THE ESTATE OF ITALO CALVINO

En valförrättares dag (1963), den numera klassiska skildringen av den kommunistiske valförrättaren Amerigo
Ormeas förehavanden under en valdag i Turin 1953,
återutges nu tillsammans med tre nyöversatta kortromaner. Berättelserna utspelar sig i efterkrigstidens Italien, ett
samhälle präglat av en omvälvande social och ekonomisk
utveckling. Här blir Calvinos fulla spännvidd tydlig, från
neorealismen till den mer experimentella postmodernism
han främst är känd för.
I Den argentinska myran (1952) hyr ett förväntansfullt
ungt par ett hus vid kusten. Entusiasmen övergår snart
i oro när de upptäcker att väggar och golv är täckta av
myror. Är det lönt att ägna sig åt den surrealistiska kampen
att med alla tänkbara medel försöka stävja myrornas
framfart? Eller ska paret kapitulera inför de rådande
omständigheterna?
Fastighetsspekulationen (1957) skildrar ett samhälle som i
sin strävan mot tillväxt långsamt alienerar människor från
varandra. Quinto Anfossi har en längre tid försörjt sig på
ströjobb när han återvänder till sin hemstad vid den liguriska kusten. För att ha råd med arvsskatten efter faderns
död övertygar han den kvarvarande familjen att sälja av
delar av deras tomt och ger sig in i en fastighetsaffär dömd
att misslyckas.
Berättaren i Smog (1958) har blivit erbjuden ett jobb som
redaktör för en klimattidskrift i en förorenad större stad.
Han får snart veta att tidskriften ägs av det industriföretag
som han har till uppgift att granska och att chefredaktören
själv sitter i styrelsen för flera av de företag som bidrar till
föroreningen av staden.
En valförrättares dag och andra berättelser,
Italo Calvino
April 2019. Översättare: Karin Alin och
Johanna Hedenberg. 350 s. Danskt band.
Omslag: Håkan Liljemärker.
Format 135 x 210 mm

italo calvino (1923–1985) är en av 1900-talets mest hyllade

europeiska författare. I dessa texter riktar han läsarens
blick mot människans ofullkomlighet och aktualiserar
därigenom flera av vår egen tids stora utmaningar.

ISBN 978-91-27-16137-5
EBOK 978-91-27-16138-2
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Demokratin kräver
upplyst debatt.
Natur & Kultur stödjer dem som sprider ljuset.

Natur & Kulturs debattbokspris på 250.000 kronor går till en bok som fördjupar samhällsdebatten,
där författaren för in nyans och reflektion i samtidens svåraste frågor.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar
ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler,
skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser,
stipendier och stöd till organisationer och individer. Läs mer om vårt arbete för bildning,
kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.

EN OBEROENDE KRAFT

Allt jag fått lära mig
Tara Westover
FOTO: PAUL STUART

På en gård vid bergets fot i Idaho bor Tara Westover med
sina föräldrar och sex syskon. På somrarna hjälper hon sin
mamma att koka örter och på vintrarna arbetar hon i sin
pappas skrotverkstad. När hon får ett stålrör genom benet,
eller när hennes storebrors ben börjar brinna, åker familjen
inte till sjukhuset, hennes mamma behandlar såren med
örtomslag. Familjen är mormoner och survivalists – de lever
helt avskärmade från samhället. Tara är 17 år när hon för
första gången sätter sin fot i en skola. Hon har aldrig hört
talas om Förintelsen, Kennedy, Martin Luther King.
Allt jag fått lära mig är den amerikanska författaren
Tara Westovers internationella bästsäljare om en uppväxt
där hon lär sig att förbereda sig för domedagen istället för
att plugga matte och historia och umgås med andra barn.
Hennes storebror blir den som kommer hem med nyheten
att det finns en annan värld bortom gården – en värld som
kan ge henne ett helt annat liv.
Boken har rosats av kritiker över hela världen, låg etta på
Barack Obamas sommarläslista 2018 och översatts till 26
språk. Den är en gripande skildring av en ung människas
strävan efter kunskap, om att formas som människa, om
familj, lojalitet och självförverkligande.

Allt jag fått lära mig, Tara Westover
Mars 2019. 400 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Patrik Svensson/Conny
Lindström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15089-8
EBOK 978-91-27-15090-4

tara westover är amerikansk författare. Hon doktorerade

i idéhistoria vid universitetet i Cambridge 2014. Allt jag fått
lära mig är hennes första bok.
»Vacker och fängslande.« vogue
»En förvandling så modig, så genomgripande, att den trotsar all beskrivning.« financial times
»Westover undersöker sin barndom med avväpnande klarsyn och, än mer förbluffande, med nyfikenhet och kärlek,
till och med gentemot de som har svikit henne.« the new
yorker
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När lögnen blir sanning
Harriet Wallberg &
Kristina Appelqvist

harriet wallberg är läkare och professor i fysiologi vid KI
När lögnen blir sanning. Om händelserna
efter Macchiariniaffären, Harriet Wallberg
& Kristina Appelqvist
Januari 2019. 250 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Conny Lindström.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15948-8
ISBN 978-91-27-15949-5
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sedan 1998. Hon var rektor på KI 2004–2012 och universitetskansler 2014–2016. Idag är hon särskild utredare åt
regeringen och professor vid Karolinska Institutet.
kristina appelqvist är journalist, kommunikatör och författare och har arbetat inom den akademiska världen i 19
år, bland annat som kommunikationschef vid Högskolan
i Skövde. Hon har även varit talskrivare åt tre rektorer vid KI.
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Ni är parasiter. De orden präntades in i Ida från första
stunden hon klev in på Hasselakollektivet. De följde henne
dagligen under tre års tid och långt därefter.
Ida tycker att hon har kommit till en bra plats. Här finns
det människor som förstår livets allvar. Det är Susanna,
och Helena, och Jasmine. Och Sarah som hon delar rum
med och vars andetag hon ligger och lyssnar till på nätterna. Men parallellt med det goda pulserar oron inom
henne. Hon är rädd att hon gör ledarna besvikna, att Maggans stränga blick dömer henne och att K-A tycker att hon
inte duger. Men Ida ska inte göra dem besvikna, hon ska ta
tag i sitt liv och göra rätt för sig. Framför allt ska hon bli en
arbetarunge som de slipper skämmas för.
I Jag är visst någonting skildrar Ida Ali Lindqvist sina år
på Hasselakollektivet i Hälsingland, en av Sveriges mest
omtalade behandlingshem. Hassela, som grundades 1969,
blev en tongivande aktör i den svenska missbrukspolitiken.
Grundidén var att genom disciplin och hårt arbete rädda
arbetarklassens barn från drogmissbruk. Men det fanns
också en baksida: angiveri, pennalism, psykisk nedbrytning och kränkningar.
Boken är en personlig och politisk berättelse om några
avgörande år i en ung människas liv. Den utforskar frågor
som missbruk, gemenskap och mening och ställer frågan
hur den lilla människan passar in i det stora maskineri vi
kallar samhället. Är det verkligen så enkelt som Hasselas
inofficiella ledord – klipp dig och skaffa ett jobb – gjorde
gällande?
ida ali lindqvist är journalist, samhällsdebattör och

samtalsterapeut. Hon har skrivit för bland annat Bang,
Arbetaren och Helsingborgs Dagblad, är krönikör på Dala-
Demokraten och arbetar som utbildare på RFSL. Jag är
visst någonting är hennes första bok.

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Macchiariniaffären briserar i januari 2016 och Sverige
skakas av de uppgifter som avslöjas: forskningsfusk,
operationer som gått fel och orsakat stort lidande och död
hos patienter, och universitets- och sjukhusledningar som
vägrar ta uppgifterna på allvar.
Harriet Wallberg var rektor på Karolinska Institutet när
kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades 2010, men hade
lämnat universitetet långt innan de allvarliga problemen
upptäcktes. Åtta månader efter att affären var ett faktum pekas hon ut som orsaken till skandalen och sparkas
med omedelbar verkan av regeringen från sin tjänst som
universitetskansler.
Hur kunde det ske? Varför hölls hon ansvarig för något
hon inte hade del i?
När lögnen blir sanning är Harriet Wallbergs och Kristina
Appelqvists skildring av vad som hände de där månaderna
när en av de största skandalerna på ett svenskt lärosäte
blev känt för allmänheten och det spel som tog vid när
ansvar skulle utkrävas. Wallberg och Appelqvist visar
på felaktigheter och direkta osanningar som omgärdar
Macchiariniutredningen. De ställer frågan: hur kunde fakta
och sanning betyda så lite för ett universitet och för det
politiska etablissemanget?

Jag är visst någonting
Ida Ali Lindqvist

Jag är visst någonting. En berättelse om
Hassela, Ida Ali Lindqvist
Mars 2019. 230 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 200 mm
ISBN 978-91-27-14930-4
EBOK 978-91-27-14931-1
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Jag som var så rolig att dricka
vin med. Rapport från ett år som
nykter alkoholist
Rebecka Åhlund
En hudnära rapportbok om att bli frisk från en av våra
värsta folksjukdomar: alkoholism.

Jag som var så rolig att dricka vin med.
Rapport från ett år som nykter alkoholist,
Rebecka Åhlund
Januari 2019. 230 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Frans Enmark.
Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16011-8
EBOK 978-91-27-16012-5

Rebecka bor i London och lever ett kreativt liv med familj,
vänner och en frilanstillvaro som ger henne obegränsade
möjligheter att dricka. Kanske på det sätt som hon egentligen alltid har velat?
Kvällen innan hon ska fylla fyrtio går hon gatan fram när
hon upptäcker en grupp människor hon älskar komma mot
henne. Hennes första tanke är: ”Fan, de har kommit för att
lägga in mig på rehab.” Men det är en överraskningsfest.
Lättad blir Rebecka full igen, som vanligt.
Några veckor senare sitter hon i en källare under en
kyrka och säger för första gången: ”Jag heter Rebecka och
jag är alkoholist.”
Med smärtsam uppriktighet och drastisk humor berättar
Rebecka Åhlund om att vara mamma, partner, yrkesmänniska, dotter, syster – och alkoholist. Om ångesten, skammen och skulden. Men också om det livsbejakande i att
sluta bedöva sig och våga möta tillvaron som den är.
Det här är en berättelse om en människas kamp för att
bli frisk, men också en skoningslös betraktelse av en kultur
marinerad i alkohol. Den blir en appell för ärlighet kring
hur vi dricker och modet att våga vara en hel människa.
rebecka åhlund är journalist, författare och uppskattad

krönikör. Hon bor i London tillsammans med sin make och
sina två döttrar.
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Fundamentalisterna
Annika Hamrud

Hemma hos Erics pappa är allt noggrant ordnat. Sven
Rosén kan bädda sängen, skala räkor och sjunga godnatt
sång. Han kan recitera Ekelöf och till och med köra bil. Så
länge han tar sina Stesolid, Doloxene och Sobril är han en
rolig, varm och nästan helt normal pappa.
Så när Eric är 17 och telefonen ringer, och hans bror i
andra änden berättar att pappa misstänks ha mördat en
kompis från Kolmårdens behandlingshem, kommer det
som en chock. Hans pappa är på många sätt hopplös, både
som förälder och samhällsmedborgare. Men mördare?
Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort är
en bok om att bli vuxen i skuggan av ett brott. Det är en
bok om missbruk, fängelsestraff och konsten att ta konsekvenserna av sina handlingar. Men också om den märkliga
kärlek som kan finnas till en pappa som gjort något helt
oförlåtligt.

Ja g å ngrar
av hela
mitt hjär ta
det där
ja g ka nske
gjor t.
ERIC ROSÉN

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

FOTO: DAVID LAGERLÖF

Najjuma hör skottsalvorna runt sig, men hon ser inte var de
träffar. Hon ligger intill den stora bardisken där hon brukar
stå och servera öl. Mansröster skriker, de springer fram
och tillbaka i Najjumas och Miriams bar. Plötsligt vrålar
någon: ”Var är Miriam? Hon ska dö.”
”Kill the gays bill” väckte debatt över stora delar av
världen när parlamentet i Uganda skulle rösta fram en lag
om dödsstraff för homosexualitet. Då hade en nyväckt
kristen rörelse, sponsrad av starka amerikanska intressen,
drivit en kampanj mot homosexuella sedan aidskrisen på
1980-talet. De utmålades som fiender till kärnfamiljen,
kristendomen och hela samhället.
I Fundamentalisterna får vi följa de som drabbas av den
nya vågen av homofobi, men också predikanter och aktivister på vardera sida om lagen. Journalisten Annika Hamrud
följer pengarna: vilka tjänar på att sprida konspirations
teorier och att välja ut en grupp att demonisera? Hon hittar
även svenska evangelikala grupper med mycket nära band
till dem som sprider det dödliga hatet. Det är inte bara
Najjuma och Miriam som blir måltavlor, hbtq-personer i
Uganda lever ständigt med risken att trakasseras, misshandlas, fängslas och mördas.
Efter femtio år av framgångsrik kamp sker nu en utveckling åt motsatt håll: religiösa konservativa som kriminaliserar homosexualitet.

Jag ångrar av hela mitt hjärta
det där jag kanske gjort
Eric Rosén

eric rosén är journalist och opinionsbildare. Han kommen-

terar samhällsfrågor i medier samt i podcasten Den ideolo
giska frågan. Detta är hans första bok.

annika hamrud är frilansjournalist och författare. Hon var

Fundamentalisterna. Ett reportage om kärlek
och hat, Annika Hamrud
Maj 2019. 250 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Elina Grandin.
Format: 135 x 210 mm

journalist på Dagens Nyheter i 21 år och har bland annat
skrivit Queerkids – och deras föräldrar och Svensk, svensk
are – ett reportage om Sverigedemokraterna. Detta är hennes
fjärde bok.

ISBN 978-91-27-15463-6
EBOK 978-91-27-15464-3
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Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag
kanske gjort, Eric Rosén
April 2019. 300 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15489-6
EBOK 978-91-27-15490-2
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Hur Förintelsen planerades.
Wannseekonferensen 1942
Peter Longerich

peter longerich är professor i modern historia vid Uni-

versity of London, där han bl.a. byggt upp ett Holocaust
Research Centre. Han har i många böcker befäst sin status
som världsledande forskare om Tredje riket och har skrivit
viktiga biografier över Goebbels, Himmler och Hitler.
»Med en rikedom av lärdom och detaljer lotsar Longerich
läsaren genom en mörk värld av ohyggliga mordplaner, mitt
under brinnande världskrig.« süddeutsche zeitung
Hur Förintelsen planerades. Wannseekonferensen 1942, Peter Longerich
Januari 2019. Översättare: Viktor Englund.
230 s. Danskt band. Omslag: Lars Paulsrud.
Format: 140 x 210 mm

»Inte en behaglig bok – men en viktig« hellweger anzeiger

Första hälften av Europas 1900-tal dominerades av två
katastrofala världskrig. Det första utbröt 1914 och det
andra slutade 1945. Däremellan hann Europa skåda en rad
nya totalitära stater, kortlivade allianser, finansiella härdsmältor, exempellösa folkmord och brutala inbördeskrig.
Det som senare fick heta mellankrigstiden var inget annat
än en halvlekspaus.
För att förstå de båda världskrigen och tiden däremellan bör de betraktas tillsammans, inte var för sig. Man kan
inte förstå skottet som Adolf Hitler dödade sig själv med
1945 utan att gå tillbaka det skott som Gavrilo Princip
avfyrade 1914. Epoken bildar ett slags modernt trettioårigt krig – inte utan likheter med det trettioåriga krig
som utspelades på samma område fyra hundra år tidigare.
Här skildrar professor Klas-Göran Karlsson denna tid, då
Europa nådde sin absoluta nollpunkt, samt vilka lärdomar vi kan dra för att inte hamna där igen.

FOTO: PRIVAT

FOTO: LEONIE LALLEMAND

Den 20 januari 1942, mitt under brinnande världskrig,
samlades 15 tyska ämbetsmän i en luxuös villa vid Wannsee utanför Berlin för att samordna vad som kallades den
”slutgiltiga lösningen på judefrågan”. Vid det laget hade
deportationer och massavrättningar av judar redan tagit
fart – frågan ifall judar verkligen behövde ”evakueras”, som
man sade, kände ingen längre behov av att diskutera; nu
gällde snarare hur, var, av vilka. Tre år senare hade totalt
sex miljoner judar mördats.
Mötet leddes av Reinhard Heydrich, och vid protokollet
satt Adolf Eichmann. Protokollet var inte avsett att spridas, men en kopia överlevde kriget, och upptäckten fick stor
betydelse för kunskapen om hur Förintelsen p
 lanerades.
Med en omfattande dokumentation till sin hjälp visar
Peter Longerich här ideologin, byråkratin och maskineriet
bakom Förintelsen. Själva Wannseeprotkollet, som granskas i detalj, finns återgivet i sin helhet och översatt till
svenska – ett dokument man måste sätta sig in i om man
vill nå kunskap om Förintelsen.

Det moderna trettioåriga kriget.
Europa 1914–1945
Klas-Göran Karlsson

klas-göran karlsson är professor i historia vid Lunds

universitet och författare till en rad böcker om 1900-talshistoria, bland annat Urkatastrofen, Terror och tystnad och
Folkmordens historia.

Det moderna trettioåriga kriget. Europa
1914–1945, Klas-Göran Karlsson
Januari 2019. 370 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Conny Lindström.
Format: 155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-15370-7
EBOK 978-91-27-15371-4

»Ger underlag för vidare diskussion om Förintelsen« ndr

ISBN 978-91-27-15419-3
EBOK 978-91-27-15420-9
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Antikens sju underverk
Allan Klynne
Kan du räkna upp antikens sju underverk? Listan upprättades redan 140 f.Kr. av Antipatros från Sidon, men inte
ens han hade sett dem med egna ögon. Ett av underverken
kanske aldrig existerat, ett annat hade raserats långt innan
han föddes. Några eldhärjades eller rämnade under senantiken, andra demonterades i senare tider.
I dag återstår enbart det äldsta av de sju – Cheops
pyramiden. Men antikenkännaren Allan Klynne ger i
denna bok nytt liv åt byggnaderna, med text och bild, och
med hjälp av de senaste arkeologiska rönen och de äldsta
vittnesmålen. Hur byggdes de, och varför, och hur länge
bestod de? Varför upprättade man underverkslistor, och
varför blev det just dessa sju?
allan klynne är fil.dr i antikens kultur och samhällsliv

FOTO: PRIVAT

och verksam som författare och föredragshållare. Bland
hans tidigare böcker märks Kleopatra – liv och legend samt
Pyrrhos – segraren som förlorade.

Erövringen av Amerika.

Spanien och Nya världen 1492–1600
Inger Enkvist & Vicente Ribes-Iborra
När spanjorerna landsteg i Amerika hösten 1492 förändrades historien för alltid. Konsekvenserna av händelsen
är så omfattande att de är nästan omöjliga att sammanfatta och bilda sig en klar uppfattning om. Med tiden
har många legender utmönstrats kring detta enorma
koloniseringsprojekt.
Vad som däremot är både möjligt och behövligt är att
– bortom legenderna – återvända till källorna i jakten på
vad som fick några personer på Europas yttersta spets att
vilja ge sig i väg över havet, vilka de var och vilka de mötte,
vilka deras visioner var och medel att nå dit. Så har gjorts
i denna bok, och källorna har jämfört med vad den senaste
internationella forskningen anser.
Författarna har båda två en lång forskningsbana inom
spansk kultur och historia bakom sig. Deras bok E
 rövringen
av Amerika utges också i Spanien.
inger enkvist är professor emerita i spanska, Lunds uni-

versitet, utbildningskommentator i bl.a. Svenska Dagbladet och författare till Latinamerikanska ikoner med flera
böcker.
vicente ribes-iborra har verkat som historiker i såväl Mexiko, USA som Spanien och även skrivit historiska romaner.

Erövringen av Amerika. Spanien och Nya
världen 1492–1600, Inger Enkvist & Vicente
Ribes-Iborra
April 2019. 300 s. Hårda pärmar. Omslag:
Beatrice Bohman. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-14776-8
EBOK 978-91-27-14777-5

Antikens sju underverk, Allan Klynne
April 2019. 300 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Conny Lindström.
Format: 150 x 220 mm
ISBN 978-91-27-15137-6
EBOK 978-91-27-15138-3
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Danskt band
Hur jag lärde mig förstå
världen, Hans Rosling
& Fanny Härgestam
Februari 2019
Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-16143-6

Pocket
Över 150 000 sålda exemplar!
»En äventyrlig historia, väl berättad, som
bör läsas av alla som tror att världen snart
går under. Roslings budskap är nämligen det
motsatta, att åtskilligt har blivit bättre. Det
är den hårda sanningen som kräver en pedagog utöver det vanliga.« svenska dagbladet

Finska inbördeskriget, Tobias
Berglund & Niclas Sennerteg
Mars 2019
Omslag: Niklas Lindblad

»Berglunds och Sennertegs bok är en lika
klargörande som obehaglig läsning om ett
stycke sällsynt mörk nordisk s amtidshistoria.«

ISBN 978-91-27-16142-9

smålandsposten

Människan är den vackraste
staden, Sami Said
April 2019
Omslag: Elina Grandin

Populistiska manifestet,
Åsa Linderborg & Göran Greider
Januari 2019
Omslag: Conny Lindström

ISBN 978-91-27-16091-0

ISBN 978-91-27-16141-2

»Sami Saids tredje, gnistrande roman – en
tragikomisk pikaresk med bultande samtidshjärta och ett språkäventyr där varje
mening är en poetisk fullträff.« m-magasin

»Boken är ett basebollträ svingat i full kraft
med ’klass’ skrivet i röda bokstäver på båda
sidor.« aftonbladet

Att återvända till livet,
Dina Rajs & Jovan Rajs
Mars 2019
Omslag: Beatrice Bohman

En bokhandlares dagbok,
Shaun Bythell
Januari 2019
Översättning: Andreas Vesterlund
Omslag: Jonathan McNaught

ISBN 978-91-27-16140-5

ISBN 978-91-27-16139-9

Allt är gift – om dödliga ämnen
och deras roll i historien,
Olle Matsson
Januari 2019
Omslag: Håkan Liljemärker

»Jag blir helt absorberad av professor Olle
Matssons bok ... allmänbildande och spännande, en oväntad pärla.« yukiko duke

ISBN 978-91-27-16147-4

»Den bygger broar: mellan människor, mellan bokälskare, livsstilar och städer. Sådana
broar behöver vi i dag.« upsala nya tidning
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Text & stil
Magnus Linton
Text & stil. Konsten att berätta med vetenskap är en personligt hållen handbok för skribenter som på ett lustfyllt sätt
vill utveckla och effektivisera sitt skrivande. Boken bygger
på författarens erfarenheter som skrivcoach på universitet
och högskolor inom flera olika vetenskapsfält. I konkreta
kapitel som ”Börja rätt”, ”Detta behövs”, ”Kunskap som
berättelse”, ”Vårt behov av stil”, ”Rytm, spänst, variation”, ”Skruva & fila”, ”Bota kramp”, och ”Bygga slut” ger
han råd och verktyg.
Boken riktar sig i första hand till forskare och experter
men den är också användbar för alla som på ett eller annat
sätt jobbar med faktabaserad text.
magnus linton har skrivit sex böcker, varav tre blev nomi-

Tänk om vi kan pressa oss hårdare och åstadkomma mer
än vi trodde vi var kapabla till? Finns det en fysisk gräns
för vad en människa kan prestera?
I den här boken utforskar Alex Hutchinson våra fysiska
begränsningar utifrån sex olika håll: smärta, muskler,
syre, värme, törst och bränsle. Det visar sig att det delikata samspelet mellan kropp och hjärna är avgörande och
att de fysiska barriärerna sitter lika mycket i huvudet
som i kroppen. Det här innebär att det delvis är hjärnan
som sätter upp gränserna för din uthållighet – och att din
fysiska förmåga är mycket mer elastisk än du tror.
»Alex Hutchinson är något så ovanligt som vetenskapsman
och prisbelönt journalist. Han gräver fram forskningsbevis
för sina teser och blandar med intressanta och belysande
anekdoter, som att hålla andan under vatten, bestiga
Mount Everest utan syrgas och rekordförsöken att springa
maraton under 2 timmar. Kort sagt är han bättre på att
fånga läsarens intresse än forskare brukar vara och mer
kritiskt granskande än många journalister.»
mikael mattsson författare, fystränare, med.dr i fysiologi och
forskare vid Karolinska institutet och Stanford university.

FOTO: PRIVAT

FOTO: JESSICA SEGERBERG

nerade till Augustpriset för bästa svenska fackbok (2005,
2010 och 2015). Han var under många år chefredaktör för
samhällsmagasinet Arena och har varit anställd som skrivcoach på Uppsala universitet. Han föreläser regelbundet
för akademiker om text och skrivande och är engagerad i
Författarförbundets projekt Sanning och stil, ett initiativ
för att främja litterär sakprosa och stärka fackbokens ställning i svenskt kulturliv. Se också magnuslinton.com

Uthållighet
Alex Hutchinson

alex hutchinson är kolumnist i tidskrifterna Outside och

Runner’s World, långdistanslöpare och doktor i fysik
vid University of Cambridge. Han bidrar regelbundet i
The New Yorker och New York Times. FiveThirtyEight
utnämnde honom nyligen till en av sina favoriter inom
löparvetenskapens nördar. Han bor i Toronto i Kanada.
Text & stil. Konsten att berätta med
vetenskap, Magnus Linton
April 2019. 150 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Elina Grandin.
Format: 135 x 210 mm

Uthållighet. De tänjbara gränserna för din
fysiska förmåga, Alex Hutchinson
Mars 2019. 320 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Anders Timren.
Format: 155 x 228 mm

ISBN 978-91-27-82393-8
EBOK 978-91-27-82394-5

ISBN 978-91-27-82438-6
EBOK 978 91 27 82440-9
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P AT R I K H A D E N I U S

P A U S
KONSTEN AT T GÖRA NÅGOT ANNAT

Paus. Konsten att göra något annat,
Patrik Hadenius
Maj 2019. 210 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Jonas Lindén.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82422-5
EBOK 978-91-27-82423-2

lyssna också

på

pauspodden,

FOTO: ERIK ARDELIUS

Paus
Patrik Hadenius
När det verkar som att man inte gör något alls, det är ofta
då det händer. Man sover på saken, tar en kopp kaffe eller
går på promenad med hunden. Pauser behövs för att du ska
kunna återhämta dig, reflektera och planera. Pauserna är
fyllda med ostyriga tankar som påverkar det som händer
efteråt och förändrar synen på det som hände innan.
Trots att vi inte klarar oss utan paus, är den hotad.
Pliktsamhället manar oss att göra i stället för att vara.
Tekniken och tidsandan gör det ännu lättare att undvika
pausen. Telefoner och datorer gör att vi kan jobba jämt
och överallt. 24-timmarssamhället stannar aldrig. Vi
fyller våra kalendrar, gör långa att-göra-listor och stressar
vidare, som om pauser var något dumt och dåligt.
Men det är tvärtom. En paus hjälper oss att få det där
gjort som vi pausar ifrån. Med hjälp av aktuell forskning
och igenkännbara situationer visar Patrik Hadenius varför vi bör ta kommandot över vår tid och stanna upp. Rätt
valda är pauser en förutsättning för att få något gjort, för
att utvecklas och må bra.
patrik hadenius är en flitigt anlitad föreläsare, moderator,

skribent och en välkänd entreprenör i tidningsbranschen.
Han har varit chefredaktör för Språktidningen och Forskning & Framsteg och har grundat tidningarna Modern
Psykologi, Tidningen Väder och Modern Filosofi. År 2013
fick han Arguspriset och året innan blev han hedersdoktor
vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

där patrik intervjuar
kända personer om
deras erfarenheter
av att ta paus.
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Smartare än din telefon
Siri Helle

siri helle (född 1991) är psykolog, författare och föreläsare.

Hon fick Lilla Psykologpriset år 2017 för sitt arbete med
att sprida psykologisk forskning till en bredare allmänhet.
Hon har tidigare gett ut romanen Bränn alla broar om vår
tids jakt på lycka (utsedd till Månadens pärla på Adlibris)
och är medförfattare till handboken Ensam eller stark – åtta
principer för framgångsrika team (utsedd till Årets projektledarbok 2017).
Smartare än din telefon. Ta kontrollen över
din mobil och sätt fokus på det som är
viktigt, Siri Helle
Januari 2019. 192 s. Flexoband. Omslag:
Jennifer Bergkvist. Format: 120 x 195 mm

Vi kollar telefonen 150 gånger om dagen, bråkar med våra
barn om skärmtid, känner oss nere om vi inte får många likes
och bränner ut oss som aldrig förr. Men vi kommunicerar
också med människor i världens alla vrår, suddar ut gränser
mellan lek och lärande och får skräddarsydda automatiserade rekommendationer för just vårt pensionssparande.
I en samtid där digitala tjänster tävlar om din uppmärksamhet ställs högre krav än någonsin på din hjärnas
förmåga att hålla dig till planen, hämma dina impulser och
inte bli distraherad eller utbränd på vägen.
Distraherad är boken som ger dig insikter om hjärnans
grundläggande förutsättningar, våra möjligheter att multi
taska och knepen som de digitala tjänsterna använder för
att hålla oss kvar vid skärmen. Här sammanfattas forskningen bakom tonårshjärnans biologiska sårbarhet och hur
vi kan förebygga den eskalerande utvecklingen av psykisk
ohälsa hos unga. Vilken roll spelar ungas skärmtid för deras
mentala mående och vad händer när användandet går överstyr? För att inte hamna i ett hamsterhjul där vi följsamt
klickar oss igenom dagarna utan att sen veta var tiden tagit
vägen, behöver vi återta kontrollen över våra vanor och
därmed hur vi mår mentalt.

FOTO: HENRIETTA ASPLUND

FOTO: ERIK ARDELIUS

Kan du inte gå på toaletten utan att ta med mobilen? Uppdaterar du Instagram eller kollar mejl var femte minut? Är
du beroende av din smartphone?
Vi översvämmas av larmrapporter om våra smart
phones. Det sägs att de gör oss ytliga, stressade och
distraherade. Samtidigt är det få som skulle vilja leva utan
alla de möjligheter som ryms i en smartphone. Skärmfri tid
och digital detox kan vara bra – men helst vill vi använda
mobilen på ett sätt som stärker vårt välbefinnande och
hjälper oss att uppnå våra mål. Användande av ny teknik
ska främja hälsa och ett gott liv snarare än stjäla tid och
exploatera våra brister. Även Time Well Spent-rörelsen,
som startades av personer inom teknikbolagen, vill öka vår
medvetenhet om dessa frågor.
I den här boken rensar Siri Helle bland myterna och
missförstånden kring hur vi påverkas av våra smarta telefoner. Hon ger tips, råd och förklaringar till varför telefonerna är konstruerade som de är. Boken är en enkel guide
till hur du återtar kontrollen över ditt användande och
fokuserar på det som är viktigt.

Distraherad
Sissela Nutley

Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna
bakom, Sissela Nutley
Mars 2019. 208 s. Inbunden med skydds
omslag. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82441-6
ISBN 978-91-27-82444-7

sissela nutley har disputerat inom kognitiv neuroveten-

skap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.
Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av
de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med
exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar
oss åt på fritiden. Hon är idag anknuten till Karolinska
Institutet och en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans
formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala
medier.

ISBN 978-91-27-82436-2
EBOK 978-91-27-82437-9
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Talang för människor
Kajsa Asplund

kajsa asplund har en psykologexamen och disputerar hösten

2018 vid Department of Management and Organization på
Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning fokuserar
på effekterna av talent management på medarbetares motivation, självbild och lojalitet.

Talang för människor. Psykologin bakom
framgångsrik talent management,
Kajsa Asplund
Februari 2019. 280 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Karin Fremer.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82260-3
EBOK 978-91-27-82269-6
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Det nya arbetslivet – mitt i en digital revolution – är flexibelt,
oförutsägbart och flödar över av information. Det ställer
också höga krav på att chefer har rätt uppsättning psykologiska färdigheter för att hantera denna nya v
 erklighet.
Helikopterfaktorn – en överlevnadsguide för chefer i digital
åldern innehåller forskningsbaserade psykologiska lifehacks som chefer snabbt och enkelt kan omsätta i sin egen
arbetsvardag. Upptagna chefer kan läsa och ta till sig vart
och ett av tipsen på några minuter.
Det kan handla om konkreta verktyg för att ta kontroll
över koncentration och uppmärksamhet, undvika tankefällor, att kommunicera för att övertyga andra, att lyckas i
svåra förhandlingar, att skapa högpresterande team och att
över tid öka och behålla makt och inflytande. Kärnan är att
träna upp sin självkännedom, få syn på sina tankeprocesser
och ta kontroll över sitt beslutsfattande.
FOTO: PRIVAT

FOTO: PER LUNDSTRÖM

Talent management – att attrahera, identifiera, utveckla
och behålla kompetenta medarbetare– har blivit ett centralt
begrepp i arbetslivet och talangförsörjning ses som den
viktigaste strategiska frågan. Det investeras i talangpooler,
talangprogram och kartläggningar i jakten på ”de bästa”,
men ändå missar man målet och värdefulla medarbetare
försvinner eller tappar motivationen.
Talang för människor grundar sig på gedigen psykologisk
forskning och visar hur man kan skapa talangutveckling
som utgår från människans psykologi. Här får du handfasta
råd om hur man arbetar med talangfrågorna på ett sätt som
gynnar verklig utveckling: lärande, samarbete och långsiktig prestation. Forskningsinsikter varvas med exempel från
organisationer och chefer som skapat en talanghantering som
både är effektiv för organisationen och får människor
att växa.
Boken vänder sig både till den som arbetar i en organisation som redan har etablerade talangprocesser och till den
som står i begrepp att börja utforma arbetet. Och till alla de
ambitiösa och drivna människor som vill veta hur företagen arbetar med talangfrågorna och vad som utmärker de
arbetsgivare som gör det riktigt bra.

Helikopterfaktorn
Björn Hedensjö

björn hedensjö är utbildad journalist och arbetade länge

som chef i små och stora organisationer i digitalområdet
innan han sadlade om till psykolog. Helikopterfaktorn
innehåller alla de psykologiska tips och verktyg han själv
önskar att han hade haft koll på under sina år som chef.
Han har tidigare skrivit om sömn i En perfekt natt, och är
medförfattare till Tid att leva, en bok om stress och stresshantering som kom ut på Natur & Kultur 2017.

Helikopterfaktorn. En överlevnadsguide för
chefer i digitalåldern, Björn Hedensjö
Mars 2019. 192 s. Flexoband. Omslag: John
Eyre. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82249-8
EBOK 978-91-27-82250-4
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God Natt!
Kristoffer Bothelius & Liv Svirsky

kristoffer bothelius fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

God natt! Om små och stora barns sömn.
Fakta, råd och rekommendationer till trötta
föräldrar, Kristoffer Bothelius & Liv Svirsky
Januari 2019. 176 s. Flexoband. Omslag:
Catharina Ekström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82348-8
EBOK 978-91-27-82349-5

med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Kristoffers
doktorsavhandling fokuserade på sömn och sömnstörningar. I sitt arbete kombinerar han patientarbete med
klinisk forskning och utbildning och han är bland annat
medförfattare till antologin Sömn och sömnstörningar.
liv svirsky leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv
beteendeterapeutisk inriktning och specialist i klinisk psykologi. Liv har jobbat med barn och ungdomar med olika
former av sömnproblem och har tidigare skrivit bl.a. Mer än
blyg – om social ängslighet hos barn och ungdomar och KBT
inom barn- och ungdomspsykiatrin.

”Han kom hem och sa att han hade träffat en annan! Jag
som trodde att han var mannen jag skulle leva med i resten
av mitt liv.”
”Känslan av total overklighet – som om jag har hamnat
i ett undantagstillstånd medan hela världen fortsätter runt
omkring. Hur kan hon göra såhär mot mig?”
Att oväntat och plötsligt bli lämnad är en chockartad kris,
där hela livet vänds upp och ner. Hur kan jag förstå det som
har hänt? Vem är den här personen som jag trodde att jag
kände? Hur blir min framtid nu?
Den här boken vänder sig till dig som går igenom den
smärtsamma processen att oväntat ha blivit lämnad efter
en längre relation. Den fokuserar särskilt på åldern runt 30,
där ens jämnåriga ofta lever i förhållanden och börjar bilda
familj. Krisen blir ofta extra svår om man själv vill ha barn.
Boken är dock även aktuell i andra åldrar och livsfaser,
eftersom många av krisens ingredienser är gemensamma.
Lämnad är skriven av psykologen Åsa Kruse och bygger
på hennes intervjuer med personer som har blivit lämnade
i 30-årsåldern. De berättar hur det gick till, hur de reagerade, vilka situationer som var svåra och vilka frågor som
väcktes i olika faser. Här finns även intervjuer med några
som har valt att lämna, som beskriver deras grubblerier,
dilemman och svåra känslor. Åsa Kruse ger kunskap kring
hur och varför man reagerar som man gör, samt stöd och
råd kring hur man kan ta sig vidare och komma ut på andra
sidan. För det gör man.
åsa kruse är med.dr, legitimerad psykolog och legitimerad

psykoterapeut, verksam inom företagshälsovården. Hon
har tidigare skrivit den prisbelönta boken Tillbaka till
jobbet samt Att sätta gränser för sig själv och andra.

FOTO: APPENDIXFOTOGRAFI

FOTO: EVA LINDBLAD

Från småbarnsårens trötta nätter med ungar som har svårt
att somna, till tonårstidens omvända dygnsrytm –
God Natt! är den enda bok om sömn en förälder behöver från
vaggan till studenten.
Barns och ungdomars normala sömn och de vanligaste
sömnstörningarna blir belysta ur ett biologiskt och kulturellt perspektiv. De viktigaste frågorna om barns sömn
besvaras och boken ger hjälp till föräldrar som vill få sina
barn att sova gott (och helst hinna ta sig en lur själva
också).
Precis som för vuxna är sömnbehovet hos barn individuellt och det går inte säkert att säga att det ena eller andra
barnet prompt ska sova ett visst antal timmar. Det enkla
svaret på hur mycket sömn ett barn behöver är alltså den
mängd som gör barnet utvilat.
Författarna är båda leg. psykologer och utifrån modern
sömnforskning granskas det vetenskapliga stödet för olika
metoder att komma till rätta med sömnproblem och ovanor.

Lämnad
Åsa Kruse

Lämnad. Överlevande berättar, Åsa Kruse
Januari 2019. 180 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Kühlhorn och söner.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82362-4
EBOK 978-91-27-82363-1
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New York för foodisar
Martin Gelin

FOTO: JONAS CRAMBY

Det unika med New York är att du kan äta mat från
hela världen där. New York erbjuder mer variation,
med högre nivå, än någon annan metropol. Det
finns inget enskilt kök eller specifik rätt som kan
definiera staden, för alla här är invandrare. De bästa
restaurangerna sneglar alltid, med djup kärlek och
en gnutta vemod, tillbaka på ett annat land eller en
annan plats som någon lämnat bakom sig.
New York för foodisar är en personlig guide till den
allra bästa maten i New York, byggd på 17 års trägen
research. Här får du tips om Chinatowns godaste
dim sum, Sunset Parks mest gedigna taquerias och
Harlems krispigaste fried chicken. Det är en bok för
den som dagdrömmer om att äta ostron i baren på
Le Bernardin, men lika gärna slinker in på den bästa
egyptiska kvarterskrogen för grillad fisk i Queens.
Vi tar tunnelbanan till Flushings roligaste food
court för nordkinesiska grillspett och sichuanpepprade
hot pots, besöker Brooklyns bästa pizzeria och hittar
Washington Heights saftigaste cubano sandwich.
Du får tips om var du kan äta koreansk barbecue
samtidigt som du ser solen gå ner över Chrysler building, skaldjursbarerna där du hittar en perfekt lobster roll och den mest svalkande skålen kyld borscht i
Little Odessa.
På vägen hoppas vi att den här boken fördjupar
och nyanserar bilden av New York och de tio miljoner
människor som bor här.
martin gelin är prisbelönt författare och har sen 2001

arbetat som journalist i USA. Han är Dagens Nyheters korrespondent i New York och har kommenterat
amerikansk politik för bland annat SVT, SR, BBC
och CNN. 2014 gav han tillsammans med Emil
Arvidson ut Den amerikanska maten.

New York för foodisar, Martin Gelin
April 2019. 176 s. Mjukband med skyddsomslag.
Omslag: Jonas Cramby. Fotograf: Jonas Cramby.
Format: 160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-15328-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-16170-2
EBOK, PDF 978-91-27-16171-9
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Berlin för foodisar
Sara Berg

FOTO: MIRIAM PREIS

När jag började resa till Berlin på allvar hade staden
precis inlett sin förvandling från skitig klubbstad
till seriös krogstad. Ungefär som Malmö några år
tidigare. Skillnaden är bara att i Berlin har klubb
kulturen inte upphört utan fortsatt att leva på
obskyra tider parallellt med naturvinskrogar, ambitiösa kaffebarer och ett imponerande utbud av asiatiska restauranger från olika länder.
Ett bra exempel är den moderna thaikrogen
Khwan, som ligger inslängd bland de fallfärdiga,
graffititäckta nattklubbsbyggnaderna i
Friedrichshain. Här serveras starka cocktails, parfymerade örter och råvaror som rökts ett halvt dygn.
Och här tar man enbart kontanter, vilket också är
symtomatiskt för Berlin, där man skyr allting som
ens påminner om registrering eller övervakning.
Annat som är kul är nytyska Tisk, som drivs av
två kockar uppväxta på varsin sida av Berlinmuren.
I Neukölln ligger naturvinsbarerna tätt, i väst
trängs de kinesiska krogarna. Det finns flera kafferosterier med en förkärlek för ljusrostade bönor och
det är enkelt att hitta ett avancerat frukostutbud,
som på många ställen serveras hela dagen.
Och för varje estetiskt inredd hipsterkrog finns det
även ett livligt dönerhak, en kitschig vietnamesisk
restaurang och en currywurst samt en och annan stökig
pastakrog där italienarna handrullar pastan på beställning. Ofta med techno i bakgrunden, oavsett kök.
I Berlin för foodisar hittar du allt detta samt stadens godaste glass, en pytteliten koreansk krog med
väggarna täckta av bibelcitat och dessutom en hel del
snygg DDR-arkitektur och ganska mycket bra konst.
Berlin för foodisar, Sara Berg
Mars 2019. 176 s. Mjukband med skyddsomslag.
Omslag: Stefan Fält. Fotograf: Miriam Preis.
Format: 160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-16037-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-16038-5
EBOK, PDF 978-91-27-16039-2
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sara berg är frilansjournalist och barista. Hon skri-

ver om mat och kultur för bland andra Sydsvenskan,
Expressen, White Paper och Restaurangvärlden.
Hon har nyligen gett ut Pasta på italienska – en handbok i konsten att laga och äta pasta som italienarna
gör det.
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Ciderrevolution!
Karl Sjöström & Mikael Nypelius

karl sjöström & mikael nypelius producerar under

devisen ”Cider till folket!” modern svensk cider i
företaget Fruktstereo. Båda har en bakgrund som
restaurangsommelierer och en förkärlek till den spirande naturvinsscenen.

Att brygga godare kaffe hemma behöver inte vara
särskilt komplicerat. Du behöver egentligen bara väl
rengjord grundutrustning, ett färskmalet gott kaffe,
en våg, en timer och kunskapen i den här boken.
Men gott kaffe handlar inte bara om att använda
rätt bryggteknik. Precis som te eller en flaska vin är
kaffe en dryck vars smak och kvalitet skiftar enormt
beroende på underart, ursprung och hur det sen skördats, processats, rostats och till sist bryggts. I den
här boken får du därför följa kaffet från ursprung till
färdig kopp och lära dig hur du får ut mesta möjliga
smak av varje sort och ursprung.
Men den vill också väcka en medvetenhet om alla
de händer som kaffebönorna passerat innan de till
slut når din kopp och hur människor faktiskt påverkas av dina beslut. Världsmarknadspriset för kaffe
har inte stigit sen 70-talet och de som fått betala för
det är de som faktiskt producerar kaffet. Så för att
verkligen kunna njuta av en riktigt god kopp kaffe
måste vi nog börja bli beredda att betala mer för det.

FOTO: JONAS CRAMBY

FOTO: FREDRIK SKOGKVIST

I Sverige står vi varje höst med ett överflöd av frukt
i villaträdgårdar och gamla fruktlundar. ”Vilket
slösleri”, tänkte vi och startade vår ciderrevolution.
Med enkel utrustning och ett öppet sinne kan vem
som helst tillverka god och spännande cider jäst från
våra äpplen, päron, plommon och bär.
Vår revolution grundar sig i inställningen att vår
frukt är värd att hylla. För oss är inget förbjudet,
ciderns traditionella avgränsningar mot öl och vin är
egentligen bara nonsens. Med lite kreativitet, lyhördhet inför naturen och en dos kunskap om naturliga
jäsningsprocesser går det att skapa cider med ärliga
smaker och härlig komplexitet. Genom att dra lärdomar från ölbryggare och vinmakare vill vi i denna
bok visa dig hur du kan jäsa små och medelstora
batcher cider som verkligen gör våra svenska frukter
rättvisa.

Manifest för bättre kaffe
Joanna Alm

joanna alm är trefaldig Sverigemästare i kaffe

rostning och har placerat sig tvåa, trea och fyra i
världen. Hennes företag Drop Coffee har tack vare
sin kunskap och kompromisslöshet blivit ett stilbildande och internationellt känt rosteri. Joanna besöker varje år samtliga av sina producenter för att säkra
både kvalitet och att de får betalt för sitt arbete.

Ciderrevolution! Din DIY-guide till riktig cider,
Karl Sjöström & Mikael Nypelius
April 2019. 144 s. Hårdband. Omslag: Laura Hunter.
Fotograf: Fredrik Skogkvist. Format: 170 x 230 mm

Manifest för bättre kaffe, Joanna Alm
Mars 2019. 160 s. Mjukband med skyddsomslag.
Omslag: Jonas Cramby. Fotograf: Jonas Cramby.
Format: 160 x 220 mm

ISBN 978-91-27-15710-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-15711-8
EBOK, PDF 978-91-27-15712-5

ISBN 978-91-27-15623-4
EBOK, EPUB 978-91-27-15624-1
EBOK, PDF 978-91-27-16172-6
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Skafferiet
Johan Björkman

FOTO: SIMON BAJADA

johan björkman är diskaren från Trollhättan som
numera arbetar som kökschef på restaurang Koka
i Göteborg. Restaurangen har en stjärna i Guide
Michelin och fokuserar på modern västsvensk gastronomi och fina råvaror. Boken är en sammanfattning
av vad Johan har lärt sig under de senaste tio åren om
förvaring av råvaror.

Skafferiet. Växter och grönt året om, Johan Björkman
April 2019. 160 s. Hårdband. Omslag: Stefan Fält.
Fotograf: Simon Bajada. Format: 180 x 230 mm
ISBN 978-91-27-16173-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-16174-0
EBOK, PDF 978-91-27-16175-7
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Det mångsidiga naturmaterialet näver har använts
i tusentals år men är även idag ett högaktuellt och
hållbart material för samtida hantverk och design.
Att näver numera är ett outnyttjat restmaterial från
skogs- och träindustrin gör det inte mindre relevant.
Med avstamp i näverns fantastiska egenskaper och
unika estetiska uttryck tar boken sig an grunderna i
näverslöjd – allt från var och när du hittar det bästa
materialet i skogen till hur du plockar och förvarar
det. I ett tjugotal projekt får du bekanta dig med
traditionella näverslöjdstekniker som tampning och
flätning, men också mer moderna och okonventionella tekniker som till exempel näverorigami. Bland
projekten återfinns till exempel i-padfodral, termosglas och en nytolkning av den klassiska näverkonten.
emma dahlqvist är textildesigner och konstnär vars

relation till näver började med en närmast anarkistisk attityd till slöjdtraditionen då hon med hjälp av
laserskärning och origami undersökte textila kvaliteter i materialet. Emmas verk i näver har ställts ut
nationellt och internationellt och tilldelats priser och
utmärkelser, och hon har på sitt eget sätt också tagit
sig an den mer traditionella näverslöjden.

FOTO: CLARA BODÉN

Hur skiljer sig din bok från andra liknade böcker?
Den förklarar tydligt grunderna i hur du kan ta vara
på sommarens växter och grönsaker genom olika
tekniker som torkning, syrning, fermentering och
liknande. En annan styrka med boken är att andra
delen består av recept på hela rätter som jag lagar
med hjälp av det skafferi jag har byggt upp i första
delen.
Hur tänker du att man ska använda boken?
Som inspiration för att skapa sitt eget skafferi inför
vintern. Man behöver inte göra exakt som det står i
recepten, utan man kan prova sig fram och utveckla
dem med andra kryddor eller ändra mängden syra
och på så sätt få fram sina egna skafferifavoriter.
Dina favoritrecept inom varje kategori?
Oj oj, det finns mycket gott, men här är några favoriter: Fermenterade morötter med korianderfrön,
rosmarinsalt, olja på gröna enbär, kimchi på kålrot,
torkat bärpulver på lingon och svarta vinbär, naturlig chilisås, rabarbervinäger, zucchini med mynta och
chili och till sist müsli på grönkål och hasselnöt.

Näver
Emma Dahlqvist

Näver. Plocka, torka, fläta, Emma Dahlqvist
April 2019. 144 s. Mjukband med öppen rygg och bred
gördel. Omslag: Sebastian Wadsted.
Format 170 x 260 mm
ISBN 978-91-27-16181-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-16182-5
EBOK, PDF 978-91-27-16183-2
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Höns som hobby
Liselotte Roll

FOTO: LINDA PRIEDITIS

Med höns hemma i trädgården öppnar sig en helt
ny värld. Att dricka en kopp kaffe medan hönorna
sprider ut sina vingar och solar bredvid dig är ren
lycka. Eller att för första gången se en höna försiktigt
peta in sina nykläckta kycklingar i värmen under sig.
Dessutom ger egna höns de godaste äggen och är det
trevligaste sällskap som går att få i trädgården.
När höns trängs i tusental i onaturliga industrihallar är det svårt att inse att de är individer med egna
personligheter, men det är de. I Liselottes hönsgård
går både blyga och burdusa hönor och de har sina alldeles egna preferenser när det gäller mat och vänner.
Ju mer du iakttar dina höns desto mer lär du dig, inte
bara om dem utan om alla djurarter.
I den här boken finns det mesta du behöver veta
för att skaffa höns, från att välja ras och bestämma
typ av boende, till förebyggande hälsovård och ägg
kunskap. De mer faktabaserade texterna varvas med
personliga anekdoter och iakttagelser.
liselotte roll är journalist och kriminalförfattare

och har sedan många år höns. Ett intresse som resulterat i flera artiklar i bland annat engelska hönsmagasin som Your Chickens Magazine och Practical
Poultry.

Nyutgåvor

Här berättas om en annorlunda biodling
där biodlaren följer och stödjer bisamhällets
naturliga utveckling i samklang med naturen
och där hänsyn tas till den intelligens som
har utvecklats långt innan vi människor
beträdde jorden. Boken vänder sig till både
nybörjare och redan etablerade biodlare och
är uppdelad i två delar; en som beskriver
Peters inspirerande och nydanande syn på
bisamhället och en praktisk handbok att ha
med ut till bikuporna. Boken gavs senast ut
2016.

Handbok i naturlig biodling,
Peter Vingesköld
& Anette Dieng
Jan 2019. Mjukband
Omslag: Mikael Engblom
Illustratör: Marcus Gunnar
Pettersson
Foto: Erik Olsson

Odla tomater innehåller praktisk information
om odling, från sådd till skörd. Över 40 olika
tomatsorter beskrivs i text och bild – vackert
röda, gröna, gula, strimmiga, flammiga, små
och stora, runda och avlånga. Vissa trivs
på balkongen eller fönsterbrädan, andra i
trädgårdslandet eller i växthuset. I slutet av
boken finns enkla recept på bland annat grön
tomatsylt, torkade tomater och gazpacho.
Boken gavs senast ut 2015.

Odla tomater
Åke Truedsson
Mars 2019. Mjukband
Omslag: Li Söderberg
Foto: Åke Truedsson

ISBN 978-91-27-16179-5
EBOK 97-891-27-16180-1

ISBN 978-91-27-16177-1
EBOK 978-91-27-16178-8

Höns som hobby, Liselotte Roll
Januari 2019. 176 s. Hårdband. Omslag: Katy Kimbell.
Fotograf: Linda Pridietes. Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-15619-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-15620-3
EBOK, PDF 978-91-27-16176-4
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Förnamn Efternamn
Ami Mörén
Kristina Billow
Jill Eriksson
Sanna Wallin
Olivia Borg
Eva Schönning
Anna De Geer
Sofia Cecioni
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Mejla oss gärna på fornamn.efternamn@nok.se
Växel: 08-453 86 00 Fax: 08-453 87 90 Mejl: info@nok.se
Katalogens ISBN: 978-91-27-16166-5
Högupplösta bokomslag och författarporträtt för fri publicering
i samband med recension kan hämtas på www.nok.se/press

Innehåll

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få inbjudningar,
rabatter och den senaste informationen om vår utgivning.
Läs mer på www.nok.se/nyhetsbrev.

Totte och Emma leker inne Gunilla Wolde
Totte och Emma leker ute Gunilla Wolde
Ibland är jag arg Calle Stenbäck
Uma 5 ½ år Ellen Karlsson & Monika Forsberg
Äta gräs Sami Said & Sven Nordkvist
Fantastiska fakta om djurungar Maja Säfström
Inget händer Anders Holmer
Historien om Bodri Hédi Fried & Stina Wirsén
Familjen Knyckertz och snutjakten Anders Sparring & Per Gustavsson
Kråkans otroliga liftarsemester Frida Nilsson
Att vara Kerstin Helena Hedlund
Djur med päls och utan Hanne Kvist
Viktor Katarina von Bredow
Fjädrar Jacqueline Woodson
Trädhjärta Gabi Frödén
Kärlekens historia Magnus Västerbro & Nina Västerbro
Kvinnor i kamp Marta Breen & Jenny Jordahl
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The Hate U Give Angie Thomas
Semlan och Gordon. Pappan med de stora skorna Moni Nilsson
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Natur & Kultur
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Box 27323
102 54 Stockholm
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OMSLAGSBILD FRÅN HISTORIEN OM BODRI. BILD: STINA WIRSÉN

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
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genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
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Totte & Emma leker inne
Totte & Emma leker ute
Gunilla Wolde

c
Å

Totte och Emma fyller 50 år!
Böckerna om Totte och Emma har lästs och älskats av
generationer barn. I samband med 50-årsfirandet presenteras här två nyskrivna berättelser som vill hylla
Gunilla Woldes tidlösa bilder och förmedla lekglädje.
Totte och Emma leker inne: Emma har bråttom till
förskolan. Här finns kompisar och många leksaker att
välja bland. Totte ska vara hemma med mormor. Men
mormor har ingen lust att leka så Totte får leka med
Nalle och elefanten. Men sen dyker Malin upp!
Hjälp Totte att hitta elefanten och hoppa i kudd
rummet tillsammans med Emma.
Totte och Emma leker ute: Sommar, vinter, höst
och vår. Alla årstider rymmer lekglädje i Tottes och
Emmas värld. Följ med dem till stranden en solig dag
och hjälp barnen på Emmas förskola att hitta sina
höstkläder.
gunilla wolde (1939–2015) var barnboksförfattare,

illustratör och tecknare. Det har tidigare utgivits tjugo
böcker om Totte och Emma. 2018 presenterades även
två nyskriva pekböcker med karaktärerna. Böckerna
om Totte och Emma har översatts till fjorton olika
språk.

Totte och Emma leker inne, Gunilla Wolde
April 2019. Ålder: 0–3 år. 32 s. Inbunden.
Form: Karin Berg. Format: 180 x 180 mm
ISBN 978-91-27-15611-1
EBOK, EPUB 978-91-27-15612-8
EBOK, PDF 978-91-27-16168-9
Totte och Emma leker ute, Gunilla Wolde
April 2019. Ålder: 0–3 år. 32 s. Inbunden.
Form: Karin Berg. Format: 180 x 180 mm
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Ibland är jag arg
Calle Stenbäck
Ibland blir mamma och pappa arga på mig. Då pekar
dom, pratar högt och får ett veck mellan ögonbrynen.
– App app app, säger pappa.
– Inte så, säger mamma.
Ibland blir jag arg på min lillasyster, som när hon tar
mina saker.
– Mina saker! Dumma dig! säger jag då.
Ibland blir min lillasyster arg på mig, som när jag tar
hennes saker.
– Mina saker! Dumma dig! säger hon då.

calle stenbäck är en 36-årig tvåbarnspappa, bosatt

ellen karlsson är författare och barnboksredaktör.

2013 tilldelades hon Augustpriset för Snöret, fågeln och
jag, med illustrationer av Eva Lindström.
monika forsberg är illustratör och animatör, bosatt i
England.

FOTO: PRVAT

i Gnesta. Efter att ha arbetat många år som yrkesdansare utbildar han sig nu till arkitekt på KTH i
Stockholm, samtidigt som han också debuterar som
barnboksförfattare och illustratör.

Följ med Uma under en alldeles vanlig vecka på förskolan Havet. På hennes avdelning, Fiskmåsen, är de tolv
barn. Där finns Jojje som är Umas bästa vän, de har
känt varandra hela livet och med honom är allt vant
och vanligt. Men där finns också Lilly K som hittar på
alla möjliga saker! Till exempel att gå iväg från förskolan utan att säga till, för att hoppa studsmatta.
Hemma finns mamma. Mamma som inte bara är
mamma, utan även Umas bästa kompis. De kan prata
om allt. Och det är tur det, för ibland råkar man göra
något som man ångrar, något som man inte får ...
Uma funderar mycket över hur olika alla är och hur
man vet vem man själv är.
Ellen Karlsson skildrar träffsäkert tankar och relationer i en 5-årings liv och de färgrika illustrationerna
av Monika Forsberg rymmer både det stora och det
lilla som hör vardagen till. Lika mycket bild som i en
vanlig bilderbok, men med längre text, indelad i kapitel efter veckans dagar, gör berättelserna om barnen på
Förskolan Havet till perfekta högläsningsböcker.

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

FOTO: ERIK ARDELIUS

Varför blir man arg? Hur känns det egentligen? Kanske
blir man tyst och ledsen. Kanske skriker man och säger
elaka saker. Och när andra blir arga – på varandra eller
kanske till och med på en själv – vad händer då? För
alla blir ju arga. Som tur är finns det saker som kan
göra det bättre.
Egensinnigt och okonstlat om en av de starkaste och
mest svårbeskrivliga av känslor.

Uma 5 ½ år
Ellen Karlsson
& Monika Forsberg

LÄS
OCKSÅ

Ibland är jag arg, Calle Stenbäck
April 2019. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 130 x 190 mm
ISBN 978-91-27-15664-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-15667-8
EBOK, PDF 978-91-27-15668-5
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Uma 5 ½ år, Ellen Karlsson & Monika Forsberg
Mars 2019. Ålder: 3–6 år. 64 s. Inbunden.
Format: 210 x 260 mm
KOMMER
SNART

ISBN 978-91-27-16069-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16070-5
EBOK, PDF 978-91-27-16075-0
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Äta gräs
Sami Said & Sven Nordqvist
När majsplantorna på fälten är törstiga får de samma
färg som sand. Deras sång blir till gråt. De sträcker upp
sina blad mot himlen och darrar långsamt i takt med
varandra. Precis som vi.

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

Imani Lilian Mau är en flicka som kan nästan allt:
klättra högt upp i träd, räkna till hundraett och hämta
vatten från andra sidan berget. Vi får följa henne under
dagar av torka och dagar av regn, dagar av lek och
dagar av hunger. Bredvid Imani bor grannen Osman
Zula som prackar på alla i byn specialhåvar att fånga
regnmoln med och solmagneter med garanterad effekt.
En dag anklagar han Imani för att ha stulit hans
pengar. Det skulle han inte ha gjort!
Ömsint och rättframt om en flickas vardag som
ligger långt borta och samtidigt väldigt nära.
sami said som debuterade med den hyllade romanen

FOTO: ANDERS VIKLUND TT

Väldigt sällan fin (2012) är nu aktuell med Människan
är den vackraste staden (2018). Äta gräs (2019) är Sami
Saids första bok för barn.
sven nordqvist är en av Sveriges mest omtyckta bilderbokskonstnärer. Han står bakom succéer som Pettson
och Findus och belönades med Augustpriset för bilderboken Var är min syster? Hans böcker är översatta till
en lång rad språk världen över.

Äta gräs, Sami Said & Sven Nordqvist
April 2019. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 240 x 250 mm
ISBN 978-91-27-15819-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-15821-4
EBOK, PDF 978-91-27-15822-1
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Fantastiska fakta
om djurungar
Maja Säfström

Inget händer
Anders Holmer

Visste du till att flodhästars bröstmjölk är rosa eller att
koalaungar måste äta mammans bajs innan de kan gå
över till eukalyptusblad? Och att svanungar har större
chans att överleva om de växer upp med två pappor än
med en mamma och en pappa eller att en alpinsalamanders graviditet varar i upp till tre år!
Massor med kluriga, roliga fakta och humoristiska
illustrationer i en fristående uppföljare till succén
Fantastiska fakta om djur. Texten är kort och koncis och
handskriven med versaler, en rolig högläsningsbok som
även passar utmärkt för nybörjarläsaren.
maja säfström är illustratör och arkitekt. Hon har

Inget händer mitt i stan,
fast högt uppe på en kran
går ett segt och sävligt djur
på en nattlig höghöjdstur.
Hjular, kryper, krälar, springer.
Hemma innan klockan ringer,
vaknar något stel och matt.
Samma visa varje natt.
Absolut INGET händer. Ingenting alls. Fast stämmer
det verkligen? För det verkar ju onekligen som att när
inget händer, så händer det i själva verket massor!
Originella verser som fullkomligen spritter av ordglädje i en vidsträckt färgsprakande bildvärld.

156 000 följare på sitt instagramkonto majasbok.
från Bohuslän. Han både skriver och illustrerar finstämt humoristiska berättelser fyllda med egenartade
och underfundiga karaktärer. Inget händer är hans
tredje bok.

»Jag blev lika fascinerad som den storögda femåring
jag läste högt för. En fantastisk bilderbok med roliga
teckningar och förbluffande innehåll.«
ingalill mosander, aftonbladet

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

FOTO: RIKK ARD HÄGGBOM

anders holmer (f.1977) är bildkonstnär och arkitekt

»Fascinerande och förbluffande läsning från början till
slut – att alla dessa urtidsdjur en gång funnits, på riktigt! Spännande och lättläst fakta, lågmäld humor och
vackra bilder.«
vi läser

LÄS
OCKSÅ

Inget händer, Anders Holmer
Januari 2019. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 210 x 280 mm

Fantastiska fakta om djurungar, Maja Säfström
April 2019. Ålder: 3–6 år. 120 s. Inbunden.
Format: 155 x 200 mm
ISBN 978-91-27-15443-8
EBOK 978-91-27-15444-5
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ISBN 978-91-27-15575-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-15576-3
EBOK, PDF 978-91-27-16167-2
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Historien om Bodri
Hédi Fried & Stina Wirsén
Hanna älskar sin hund Bodri och sin bästa vän Marika.
Bandi, Marikas hund, älskar hon också. De klättrar
och springer, leker och lever i frihet i den lilla staden de
bor i. En dag får de höra talas om en elak man, som har
mycket makt, han bestämmer i sitt land och har börjat
bestämma över fler länder. Han heter Adolf Hitler.
Min mamma säger – han kommer inte hit.
Min pappa säger – vi har inte gjort något fel, vi behöver
inte vara rädda.
Hannas föräldrar vill trösta henne och hennes syster,
men Hanna ser. Hon ser att pappa är rädd, mamma
också.
En berättelse om vänskapen som överlevde
Förintelsen att läsa tillsammans, vuxna och barn.
FOTO: K ARL GABOR

hédi fried är född 1924 i Transylvanien, dåvarande
Rumänien som övergick till Ungern 1940. 1944 transporterades hon till Auschwitz. Efter tre arbetsläger
hamnade hon i Bergen-Belsen där hon befriades i april
1945. Hon ankom till Sverige 1945. Här arbetade
hon innan hon utbildade sig till psykolog och började
skriva böcker. Hon har erhållit många utmärkelser,
bl.a. Natur & Kulturs kulturpris och regeringens Illis
Quorum. Det här är hennes första barnbok.
stina wirsén född 1968 är en av Sveriges mest älskade
illustratörer och barnboksförfattare. Hennes karaktäristiska bilder återfinns i såväl böcker, dagstidningar,
som på frimärken. Stina har varit illustrationsansvarig på DN och haft stor betydelse för utvecklingen av
svensk tidningsillustration. Hennes böcker är översatta
till fler än femton språk och hon har tilldelats många
priser.

FOTO: ERIK ARDELIUS

Historien om Bodri, Hédi Fried & Stina Wirsén
Januari 2019. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16125-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-16126-9
EBOK, PDF 978-91-27-16127-6
12
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Familjen Knyckertz
och snutjakten
Anders Sparring & Per Gustavsson

LÄS
OCKSÅ

FOTO: SARA MAC KEY

Hej där kompis! Känner du igen mig? Jamen det gör du
väl? Det är jag som är hund i den här familjen. Det har
jag varit så länge jag kan komma ihåg. I hela mitt liv
kanske?
Snuten berättar i vartannat kapitel, utifrån sitt speciella perspektiv, hur det är att bo hos familjen Knyckertz. Allt är ganska mycket frid och fröjd, förutom att
det kommit en ny tuff snut till polishuset, till och med
Paul Isman är lite rädd för honom. Han går runt och
kollar så folk har kvitto. Har man inte det åker man i
finkan.
Kapitelbok för barn som lämnat bilderboken bakom
sig. 64 sidor i färg.
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. Det
här är tredje boken om familjen Knyckertz.
per gustavsson har illustrerat en rad böcker, både egna
och andras. Han har bl.a. tilldelats Elsa Beskow
plaketten för sin bok Skuggsidan 2014 samt Expressens barnkulturpris Heffaklumpen för sin samlade
produktion.

Familjen Knyckertz och snutjakten,
Anders Sparring & Per Gustavsson
April 2019. Ålder: 6–9 år. 64 s. Inbunden.
Format: 170 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15831-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-15833-7
EBOK, PDF 978-91-27-15834-4
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Kråkans otroliga liftarsemester
Frida Nilsson
Ebba och Kråkan är på semester. Det blir ett oförglömligt äventyr. De liftar genom de värmländska skogarna
mot norska gränsen, där Kråkan ska leta efter sina
borttappade föräldrar. De får hjälp på vägen av en lastbilschaffis som har problem med gomseglet, ett dansband vid namn Nilzonz, en viss Yvonne i klackskor och
så en och annan norrman. Det är förstås inte alltid de
liftar åt rätt håll.
Nyutgåva av författarens debutbok med nya
illustrationer av Alexander Jansson.
frida nilsson har skrivit en lång rad populära böcker.

Kerstins mamma har en 40-årskris och har klippt
tuppfrilla och tatuerat ett hjärta med ett ”K” i mitten.
Kan det vara K som i Kenneth – Kerstins lärarvikarie?
Eller kanske Kakan som mamma åkt till Mallorca med?
Det enda Kerstin vet är att hon ogillar 40-årskriser och
att mamma borde skärpa sig. Till på köpet har Gunnars mamma hotat med att hon och Gunnar ska flytta
tillbaka till Stenungssund om vildsvinen fortsätter att
böka i deras trädgård. Nu är goda råd – bokstavligt talat
– dyra, för en flaska vargkiss kostar 400 kr och det är det
enda som kan hålla vildsvinen borta och Gunnar kvar.
Oförglömliga karaktärer, mångbottnat och roligt om
Kerstin 7 år, och hennes värld som ligger någonstans där
asfaltsvägen slutar.
Andra delen i en serie om tre.
helena hedlund är författare, skådespelerska och

FOTO: KICK NILSSON

FOTO: MIA CARLSSON

Den självbiografiska serien om Hedvig, sviten: Apstjär
nan, Jag, Dante och miljonerna och Jagger Jagger.
Ishavspirater belönades med Expressens Heffaklump,
Nils Holgersson-plaketten samt nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Det tunna
svärdet kom 2017 och är hennes senaste kritikerhyllade
verk. Frida är trefaldigt nominerad till Augustpriset
och översatt till en lång rad språk.
alexander jansson är en eftertraktad och internationellt känd illustratör, grafisk formgivare och animatör
bosatt i Göteborg, han har illustrerat Ishavspirater, Det
tunna svärdet och en lång rad andra titlar.

Att vara Kerstin
Helena Hedlund

dramatiker.
katarina strömgård är illustratör och barnboks

författare.

LÄS
OCKSÅ

Kråkans otroliga liftarsemester, Frida Nilsson
April 2019. Ålder: 6–9 år. 130 s. Inbunden.
Omslag och illutrationer: Alexander Jansson.
Format: 150 x 210 mm

Att vara Kerstin, Helena Hedlund
April 2019. Ålder: 6–9 år. 188 s. Inbunden. Omslag
och illustrationer: Katarina Strömgård.
Format: 150 x 200 mm

ISBN 978-91-27-15957-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-15958-7
EBOK, PDF 978-91-27-15959-4

ISBN 978-91-27-15658-6
EBOK 978-91-27-15659-3

16

B A R N & U N G D O M · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 19

VÅ R 2 0 19 · N AT U R & K U LT U R · B A R N & U N G D O M

17

Djur med päls och utan
Hanne Kvist
Freddy måste hela tiden flytta med sin mamma. Han
orkar inte ha fler nya vänner eller bonussyskon. Det
enda han önskar sig är en hund att älska, men hans
mamma är allergisk mot pälsdjur. Lyckligtvis träffar
han Eskild och tillsammans har de en djurklubb. De
läser om boaormar och nakenhundar. Det händer något
med en hamster. Allt blir mycket dramatiskt.
En roman med inbyggd serie om att vara en del av
en komplicerad familjekonstellation, och om att vilja
bestämma över sitt eget liv.
Vinnare av danska Kulturdepartementets barnbokspris 2017. Nominerad till Nordiska Rådets Pris
2017.
hanne kvist är en dansk författare och illustratör.

 ennes böcker skildrar ofta ensamhet och utsatthet
H
och relationen mellan människa och djur.
FOTO: K AISA GULLBERG

»Hanne Kvist skildrar klämda barn som lever i fattigdom och hon gör det med ett virtuost språk och driver
handlingen framåt lika virtuost. En sådan här bok
kommer inte varje år.« politiken
»Freddys känslor lyser genom sidorna. Man förstår
honom precis, det är glimrande bra gjort!«
weekendavisen

Djur med päls och utan, Hanne Kvist
Mars 2019. Översättning: Johanne Lykke Holm.
Ålder: 9–12 år. 238 s. Inbunden.
Format: 145 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15878-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-15880-1
EBOK, PDF 978-91-27-15881-8
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Viktor
Katarina von Bredow
Ingen vet sanningen om hur Viktor har det hemma –
och så ska det förbli om han får bestämma. Men hur
ska han klara det under sommarlovet när man måste
träffas hemma hos varandra istället för i skolan? Till
Ellinor har han sagt att mamma har cancer. Han var
tvungen att hitta på något för att förklara varför
Ellinor inte fick hänga med in. Mamma måste ha lugn
och ro för att bli frisk, sa han. Vad skulle han annars
ha sagt? Måste han göra slut med Ellinor för att inte bli
avslöjad?

Fjädrar
Jacqueline Woodson
”Hopp är det där med fjädrar”, så börjar dikten som
Frannie läser i skolan. Hon har inte tänkt så mycket
på hopp, det finns så mycket annat att tänka på. Till
exempel att hennes vän Samantha blivit troende.
Och att det börjat en ny kille i klassen. Han är blek,
har långt hår, kan teckenspråk, gråter på lektionerna
och rör upp en massa känslor i klassen. Vintern som
följer är full av överraskningar, såväl bra som dåliga.
De leder till att Frannie börjar se saker på ett nytt
sätt – hennes brors dövhet, hennes mammas rädslor,
skolmobbarens ilska och sin egen längtan efter ”det där
med fjädrar”.

katarina von bredow har skrivit många böcker för barn

och unga. Hon är flerfaldigt prisbelönad och hennes
böcker har hyllats av såväl kritiker som av läsare och
pedagoger.

»Utan tvekan det bästa jag har läst på länge.«
btj om Leo

har dessförinnan tilldelats Newbery-priset tre gånger,
Childrens Literature Legacy Award 2018, National
Book Award 2014, Coretta Scott King Award, varit
utnämnd nationell läsambassadör i USA 2018–2019
och Young People’s Poet Laureate 2015.

FOTO: CARLOS DIAZ

FOTO: K ALLE MAGNUSSON

»Ingen kan berätta om vänskap bland unga som
Katarina von Bredow gör.«
sveriges radio om Ellinor

jacqueline woodson tilldelades ALMA-priset 2018 och

»Alldeles underbar och ett måste för alla bibliotek och
skolbibliotek.«
voya

»Frannie är en oförglömlig karaktär och berättelsen om
henne ger oss alla hopp.«
children’s literature

LÄS
OCKSÅ

Viktor, Katarina von Bredow
April 2019. Ålder: 9–12 år. 280 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 130 x 190 mm
ISBN 978-91-27-15335-6
EBOK 978-91-27-15336-3
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Fjädrar, Jacqueline Woodson
April 2019. Ålder: 9–12 år. Översättning: Alva Dahl.
180 s. Inbunden. Omslag: Sara R. Acedo.
Format 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16110-8
EBOK 978-91-27-16111-5
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Trädhjärta
Gabi Frödén

Kärlekens historia
Magnus Västerbro
& Nina Västerbro

FOTO: REBECCA FRÖDÉN

gabi frödén är bosatt i Glasgow och arbetar som illus-

tratör. Hon har även arbetat som sångare i en cirkus
samt drivit låtskrivarworkshops i fängelser. Trädhjärta
är hennes skönlitterära debut.

Trädhjärta, Gabi Frödén
April 2019. Unga vuxna. 210 s. Inbunden.
Form: Gabi Frödén & Lisa Z. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-15572-5
EBOK 978-91-27-15573-2
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I en vacker faktabok med fyrfärgsillustrationer av
Beata Boucht gör vi nedslag i kärlekens långa, vindlande historia. Här möter vi dramatiska kärlekshistorier från många århundraden och världsdelar. Vi får ta
del av en kärlekstörstande assyriers besvärjelse från
1000-talet f.Kr., läsa poesi från en olyckligt bortgift
kinesisk prinsessa och höra människor genom historien
hylla, tillbe och kalla på sina älskade.
Boken lyfter särskilt fram fem berömda kärlekspar
vars berättelser visar hur synen på kärlek och förälskelse förändrats i takt med hur samhället har gjort det.
De återkommande försöken att behärska och begränsa
människornas känslor bildar en röd tråd genom boken.
Men där finns också insikten att folk trots det i alla
tider har förälskat sig över alla gränser som dragits
upp. I allt fler länder, och för allt fler människor, är det i
dag möjligt att följa sitt hjärta, vart det än leder.

FOTO: SARA MACKEY

Det är 70-tal när Anja kliver in i klassrummet för första
gången. Karin tycker att hon är självlysande. Hemma
hos Anja är det strängt religiöst, hemma hos Karin är
det föräldrafritt. Karins kedjerökande mamma är journalist och har fullt upp med att rädda världen. Karin
ritar träd överallt, på armarna, på väggarna. Hon
känner en märklig samhörighet med träden. De lockar
henne, suger henne till sig. Kanske är det därför hon
dras till Anja, Anja vars ärrade hud på underarmarna
känns som bark under fingertopparna. De planerar
att tågluffa till sommaren, fly ifrån Anjas föräldrars
ständiga kontroll och prat om djävulens frestelser. Men
dagen efter skolavslutningen är Anja försvunnen.
En spännande roman om ensamhet, religion, längtan
efter kärlek och bekräftelse.

magnus västerbro är författare och journalist med

inriktning på populärhistoria. Han har tidigare skrivit
Pestens år. Döden i Stockholm 1710, Svälten och Pest och
kolera.
nina västerbro är författare och förlagsmedarbetare.
Hon har tidigare skrivit Pest och kolera tillsammans
med Magnus.

Kärlekens historia, Magnus Västerbro &
Nina Västerbro
April 2019. Unga vuxna. 128 s. Inbunden. Omslag
och illustrationer: Beata Boucht.
Format 175 x 240 mm
ISBN 978-91-27-15570-1
EBOK 978-91-27-15571-8
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Kvinnor i kamp
150 års kamp för frihet, jämställdhet, systerskap!

Marta Breen & Jenny Jordahl
FOTO: MARIA GOSSE
FOTO: VADAR SCHIEFLOE

För 150 år sedan levde kvinnor och män helt olika
liv. Kvinnor hade inga möjligheter att bestämma
över sina egna kroppar eller över någonting alls. De
fick inte rösta och inte tjäna egna pengar. Pappan
bestämde över dottern tills hon blev gift. Efter det var
det makens tur. Det var först efter att kvinnor började
organisera sig som det började hända saker.
Breen och Jordahl berättar initierat, lättfattligt och
roligt om kvinnorättsrörelsens många dramatiska slag
ur ett unikt internationellt och historiskt perspektiv.
De har tidigare samarbetat om en rad bokprojekt och
bl.a. tilldelats norska kulturdepartementets Ungdomspris samt skrivit bästsäljaren 60 kvinnor du skulle
träffat 2016. Kvinnor i kamp är den första boken av
upphovspersonerna som översätts till svenska. Den är
hittills såld till 17 länder.
Översättare: Hanna Hellquist.
marta breen är författare, journalist och en av Norges

mest profilerade feminister.
jenny jordahl är illustratör, designer, bloggare och
serietecknare. Hon har en stående serie i Aftenposten.

Kvinnor i kamp. 150 års kamp för frihet, jämställdhet, systerskap! Marta Breen & Jenny Jordahl
Mars 2019. Översättare: Hanna Hellquist. Ålder:
12–15 år. 124 s. Inbunden. Format: 200 x 270 mm

ISBN 978-91-27-15919-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-15921-1
EBOK, PDF 978-91-27-15923-5
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Pocket
The Hate U Give,
Angie Thomas
Januari 2019
Översättare: Amanda Svensson
Omslag: Parasto Backman
ISBN 978-91-27-15454-4

Filmpremiär i februari med bland andra
Amandla Stenberg från Hunger Games och
KJ Apa från Riverdale.
»Det är befriande att läsa en roman 2017
som verkligen har något att säga. Och jag,
som vit läsare, får möjligheten att både bli
klokare och utvecklas som människa, genom
att sitta ner, hålla käften och lyssna. Dessutom är det underhållande och spännande.
Vad mer kan man begära av en roman? Köp
den till närmaste tonåring i din omgivning,
men missa inte att läsa den du också.«

Har du lyssnat till
förortens poeter?
Natur &Kultur hjälper dig höra.

svenska dagbladet

Semlan och Gordon.
Pappan med de stora skorna,
Moni Nilsson
Mars 2019
Omslag: Sara R. Acedo

Äntligen kommer Moni Nilssons roliga
böcker om Semlan och Gordon i pocket! För
alla barn som vuxit ifrån Tsatsiki, perfekta
för barn och unga på väg in i tonåren.

ISBN 978-91-27-15952-5

»Skildringen av Semlans vardag har många
inslag av fars och absurditet, men under den
uppsluppna ytan finns också allvar.«
svenska dagbladet

»Semlanböckerna är beroendeframkallande
och trösterika!«
btj

Semlan och Gordon.
Sommar och sköna härligheter,
Moni Nilsson
Mars 2019
Omslag: Sara R. Acedo

»Boken är otroligt rolig, galen och helt superbra. Den är till och med bättre än de förra
(om det nu går …). ALLA MÅSTE LÄSA
DE HÄR BÖCKERNA!!!!!«
wellabokblogg

ISBN 978-91-27-15953-2

»Jag älskar Semlans småironiska ton,
hennes syn på tillvaron. Hon vet att hon är
utanför, men hon vill vara det, vilket i sin
tur gör henne väldigt cool.«
bloggen världarna jag lever i
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Ortens bästa poet är estradpoesi som förenar förorter och inspirerar unga talanger. Det stöder Natur & Kultur gärna.
Ta del av samtiden här: nok.se/ortenspoeter.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar
ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler,
skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser,
stipendier och stöd till organisationer och individer. Läs mer om vårt arbete för bildning,
kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.

EN OBEROENDE KRAFT

