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FOTO: MATTIAS LUNDBLAD

»Att läsa den här boken är att låta hela ditt liv
fyllas upp av den, men inte på något övergående
sätt. Vuongs poesi stannar kvar i blodet långt
efter det att orden tagit slut.» usa today
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En stund är vi vackra på jorden
Ocean Vuong
Författarbesök våren 2020
»[Vuong] är en fantastisk historieberättare … Den här
boken är ingen vanlig roman. Den här saken lever.»
e ntertainment weekly
En stund är vi vackra på jorden är ett brev från en son till
en invandrad mor som inte är läskunnig och som därför
aldrig kommer att förstå allt det han längtar efter att få
säga. Ändå måste huvudpersonen Little Dog, som är i
tjugoårsåldern, försöka hitta de rätta orden.
Berättaren mobiliserar språkets hela kraft för att fylla
det hålrum där orden sviker och våldet regerar. Som i hemmet präglat av fattigdom och armod, där en mor och mormor med traumatiska erfarenheter av Vietnamkriget tar
ut sin frustration på Little Dog mellan manikyrkunderna.
Som i det omgivande samhället som märker ut hans gryende sexualitet som fel. Den första förälskelsen i en äldre
pojke, en förtrollad sekvens som utspelar sig mot fonden
av ett USA söndertrasat av klassklyftor och en skenande
opiatkris, blir endast en tillfällig respit från kampen för att
hitta en plats, sin plats. Little Dog fortsätter att samla sina
trasiga bitar och tvätta dem rena från råhet och smuts tills
de skimrar av förundran.

En stund är vi vackra på jorden,
Ocean Vuong
Mars 2020. Översättning: Andreas Lundberg.
250 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag:
Elina Grandin. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16102-3
EBOK 978-91-27-16104-7

ocean vuong, född i Saigon och utbildad i USA, debuterade

som poet med samlingen Natthimmel med kulhål (2016, på
svenska 2017). Hans romandebut har alltsedan dess varit
mycket emotsedd. En stund är vi vackra på jorden blev
genast en New York Times bestseller, kritikerhyllad och
mycket omskriven.
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Lärarinnans sång
Vigdis Hjorth
Författarbesök våren 2020

FOTO: AGNETE BRUN

Lotte Bøk är en medelålders kvinna som är tillfreds med
sitt liv. Hon trivs med sitt arbete på Konsthögskolan i Oslo
och har ofta fått höra att hon är levande och engagerad i sin
lärargärning. Det är konstens oerhörda förmåga att få oss
att se världen på nya sätt, att ta ställning och agera annorlunda, som Lotte Bøk vill förmedla till sina studenter.
När sistaårsstudenten Tage Bast ber Lotte att medverka
i hans konstprojekt tackar hon ja. Han vill undersöka
förhållandet mellan liv och undervisning genom att filma
några lärare, både i och utanför undervisningssituationen.
När Lotte tvingas in i rollen som den som blir betraktad
uppstår snart en ny, främmande blick på hennes liv – men
vems blick är det? Mötena med Tage förändrar henne, och
genom honom ser hon sig själv utifrån och börjar tycka att
hon framstår som uppblåst och deklamatorisk. Vad är det
hon har försökt säga i alla år? Vem har hon blivit? Och vad
betyder hennes så kallade engagemang?
Lärarinnans sång är ett psykologiskt drama om en
kvinna som tvingas till självrannsakan. Hjorth avtäcker
med stor precision vad som händer när slöjan dras av och
en människa står inför sig själv, utan mask och kanske för
första gången utan språk.
(f. 1959) blev välkänd för en svensk publik
med succéromanen Arv och miljö (2018), om en arvstvist i en
familj. Lärarinnans sång blir Hjorths tredje utgivning på
svenska på kort tid, efter hennes medverkan i ett nordiskt
Ibsenprojekt där hon skrev romanen Henrik, fritt utifrån
Hedda Gabler.

vigdis hjorth

Lärarinnans sång, Vigdis Hjorth
Mars 2020. Översättning: Ninni Holmqvist.
240 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16245-7
EBOK 978-91-27-16249-5
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Performance
Kajsa Grytt

På ett berg ovanför Los Angeles, med utsikt över Stilla
havet ska en ny spektakulär konstplats invigas. Den
svenska konstnären Johanna har fått fria händer att skapa
ett verk som blir det första att visas där. Hon kommer till
Los Angeles med dubbla känslor. Det är ett mycket välbetalt uppdrag, men projektbeskrivningen är vag – ”gör
vad du vill” – och hon känner en ambivalens inför det
miljardärspar som gjort detta möjligt. Under några febriga
veckor driver hon omkring i West Lake och Glendale på
jakt efter riktning, hur ska hon skapa något konstnärligt
självständigt och samtidigt kunna försvara att hon alls
tackat ja till uppdraget. Gradvis inser hon att den dokumentära konst hon gör måste handla om dem som gett
henne uppdraget. Performance är en roman om konst och
pengar, om makt och kontroll.

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

»Jag slår fast pärmarna med en känsla av att det är riktiga
människor jag läst om. Det är alltid ett gott betyg.» dagens
nyheter om Du lever i mig

Performance, Kajsa Grytt
Mars 2020. 200 s. Inbunden med skydds
omlsag. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16077-4
EBOK 978-91-27-16078-1

är musiker, författare och samtalsterapeut.
Hon slog igenom med punkgruppen Tant Strul på 1980talet och har sedan dess gjort ett stort antal skivor både
som soloartist och i olika konstellationer. Utöver musiken
har hon arbetat som copywriter och skrivit fem pjäser, en
poesibok, en barnbok, krönikor, samt självbiografin Boken
om mig själv och två romaner.
kajsa grytt
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Årsboken
Sven Olov Karlsson
Hon tänkte på djuren och fodret, på framtiden och på att
minnet är kort. Ett år, en sommar förrinner och får aldrig sin
rätta skepnad igen. Ingen kommer ihåg om det varit varmt
eller kallt, torrt eller vått, trots att dessa minnen är viktiga för
att klara av det kommande, för att överleva.

FOTO: MOA K ARLBERG

I almanackan med ram av bär och blad skrev man förr i
tiden gärna några ord. Om dagsverken, väder eller temperaturer. Om tranornas ankomst eller grävlingens spår i
potatislandet. Det var allmogens dagbok.
När Sven Olov Karlsson med denna som utgångspunkt
ger årets månader varsin berättelse avtecknas också
nutiden. En underlig pappa närmar sig en insnöad förskola.
Almar barkas för att dö. En lastbil störtar Drottninggatan
fram.
Eller så ska ett bröllop göras unikt. Raggarna vill ha
sin cruising till varje pris. Bonden letar hö att slå, alltmer
desperat. Telefonen ringer, det är scientologerna.
Och en kylslagen höstkväll står det klart att gatlyktorna
aldrig mer kommer att tändas.
De tolv novellerna formar sig till en genomlysning av tillståndet i Sverige, i städer och glesbygd. Om högt flygande
människor eller enkla jordnära som kämpar tyst, åtklämda
av våldsamma händer, av samhällets kalkylerade reträtt
eller klimatets förfall.
är en av våra mest mångsidiga författare, Augustnominerad både för prosa och reportage,
senast boken Brandvakten. Han har en förmåga som få
att lyssna av vardagens samtal och tystnader och iaktta
rörelser i tiden.

sven olov karlsson

Årsboken, Sven Olov Karlsson
Januari 2020. 250 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16464-2
EBOK 978-91-27-16465-9
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Kungsbacka ultras
Johan Espersson
Vissa säger att det är farligt att förälska sig när man är för ung
Andra säger precis tvärtom
Jag vet inte varför ”förälskelse” känns som ett så felaktigt ord
Innan jag träffade dig var jag ett barn
En liten unge bara
Vi drack för att hålla värmen
Inlindade i slöhet

FOTO: JOHAN ESPERSSON © ROZA GHALEH DAR

”Ultras” är ett begrepp inom huliganism som betecknar det
totalt hängivna. Och Kungsbacka utanför Göteborg är en
menlös plats som inte betecknar någonting.
Här växer dramats huvudpersoner upp och här utspelar
sig deras storslagna och sorgliga kärlekshistoria, två ultras
som längtar bortom villakvarterens begränsningar, efter
mening och fullhet. Romanen börjar i deras sista gemensamma resa när de som unga vuxna ska lämna varandra.
Slutet på relationen är också slutet på barndomen som
nu väller fram med våldsam kraft. I ett slags drömlogik
existerar alla tidsplan samtidigt, lagras minnen och platser
ovanpå varandra. Längtan bort är lika mycket en längtan
hem. Barndomens geografi sitter i kroppen, liksom dess
skiftande stämningar, dess växlingar mellan brutalitet och
ömhet, anspråksfullhet och ogarderad naivitet.
Man kommer krypande tillbaka / Med huvan uppfälld i januarikylan / Man återvänder till exakt samma scen / Strykandes
längs trottoarkanterna på vägen mot Vassbäck / Små molande
centrum / En promenad som för att sy samman alla förluster
är utbildad vid Biskops-Arnös författarskola och romandebuterar med Kungsbacka ultras. Han
var gästredaktör för Kritiker #51, Förälskad text, och är
tidigare publicerad i svenska och danska tidskrifter med sin
lyrik.

johan espersson

Kungsbacka ultras, Johan Espersson
Januari 2020. 200 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16358-4
EBOK 978-91-27-16359-1
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Rippad
Josefine Adolfsson
»Josefine Adolfssons debut spänner fast läsaren i ett skruvstäd. Man slipper inte ur dess grepp förrän man läst till slut
… Tankarna går till Charles Bukowski och Kathy Acker …
en prosa som är på en gång fri och konkret, känslig och rå.»
aftonbladet om debuten Kårnulf was here.

FOTO: MIRIAM PREIS

Julia lever i en värld där allt är till salu och gränser är till
för att omförhandlas: tjänster, kroppsdelar, vänskap,
förtroende, värdighet, narrativ och tystnad. Vi följer henne
under en intensiv vår och sommar i Malmö/Köpenhamn
när allt ställs på sin spets. Hennes älskade Yara har lämnat
henne för att rädda världen på andra sidan jordklotet,
hennes halvdementa, alkoholiserade mamma flyttas runt
mellan hemmet och olika vårdinrättningar och vännen
Omid försöker locka henne att börja sälja sex. Likt den
explosiva skuggfiguren Travis Bickle i Taxi Driver rör sig
Julia genom sina hemstäder – på gatorna och gymmet – i
en rasande, öm, humoristisk och skruvad sorgesång och
besvärjelse där ingen längre har något att förlora.
är författare, dramatiker och
dokumentärmakare. Hon har bland annat vunnit Prix
Europa för Titta inte sådär på mig 2001, bokdebuterade
2004 med Kårnulf was here och står bakom idé och manus
till den guldbaggebelönade Apflickorna (2011).

josefine adolfsson

Rippad, Josefine Adolfsson
Mars 2020. 220 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16446-8
EBOK 978-91-27-16447-5
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Det var jag som skulle dö
Natalie Verständig Axelius

är utredare på Statskontoret, och har
arbetat för organisationen Zikaron som föreläsare. Zikaron
är hebreiska och betyder ”minne” och bildades 2013 för att
erbjuda gymnasie- och högstadieelever kostnadsfria föreläsningar om Förintelsen av unga judiska föreläsare, som
på så sätt håller vittnesmålen levande.

FOTO: MICAEL BINDEFELDS STIFTELSE

Samuel kan inte slå undan ångesten för att något är allvarligt fel med leveransen av nya glasögonbågar till återförsäljaren i Göteborg. Vad ska hända med honom om det inte
blir ett nytt avtal? Med döttrarna? Med hela livet i Sverige?
Med stor skärpa skildrar Natalie Verständig hur år
av flykt, svält och liv i ghetton och läger följer med som
en svårkontrollerad oro många år efteråt, i många fall
hela livet. Samuels fridfulla liv som pojke i en liten stad i
närheten av Łodz förändras över natt i och med tyskarnas angrepp på Polen. Hela hans tillvaro fram till krigets
slut präglas av att åtminstone försöka rädda livet på sina
småbröder, tvillingarna Rachmiel och Fischel. När han inte
lyckas hjälpa dem båda drabbas han av en känsla av skuld
som ska kasta en skugga också över de förhållandevis ljusa
åren i Sverige efter kriget. Det var ju han som skulle dö.
Natalie Verständigs roman bygger på de krigsupplevelser som hennes morfar Samuel Janowski berättade för sin
dotter, Natalies mor. Boken handlar både om de svåra åren
på flykt och i olika läger och om den första tiden i Sverige
med försörjningsvåndor och familjebildning. Det var jag
som skulle dö är både ett tal till och ett minne över en av de
många överlevande som kom till vårt land och blev en del
av Sveriges moderna historia. Det var jag som skulle dö har
belönats med Micael Bindefelds stipendium (se bindefeldsstiftelse.se) på 200 000 kronor för att finansiera distribution
av böcker till skolor i hela landet.
natalie verständig

Det var jag som skulle dö, Natalie Verständig
Axelius
Januari 2020. 220 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Martin Farran-Lee. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16622-6
EBOK 978-91-27-16623-3
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Slumpens barn
Amat Levin

FOTO: SENAY BERHE

I västra Afrika, inkilad i ett annat land, ligger Gambia, ett
av kontinentens minsta länder. Trots sin undanskymda roll
utgör den gambiska communityn i Sverige en av de äldsta
migrantgrupperna från Afrika och har satt sin prägel på
landet genom namn som Seinabo Sey, Erik Lundin, Alice
Bah Kuhnke och Badou Jack. Hur kommer det sig?
Allt började 1965. En värmlänning vid namn Bertil
Harding är på resa i Senegal och en högersväng vid fel
tillfälle tar honom ända ut till den gambiska kusten och
Atlantens mäktiga vågor. Bertil har kommit till ett paradis, och hit ska han genom åren ta mängder av svenskar
som längtar till sol och värme. Ovetandes öppnar han
samtidigt dörren för tusentals gambier som söker en bättre
framtid i Sverige.
Journalisten Amat Levin, själv med rötter i Gambia,
skriver fram en berättelse om ett oväntat möte. Han träffar
svensk-gambier som kom hit redan på 1960-talet och
började jobba inom vården och industrin och de unga som
idag gör avtryck inom kultur, mode, politik och idrott. Hur
skiljer sig deras upplevelser åt? Vad säger deras berättelser
om ett Sverige där invandring blivit allt mer ifrågasatt?
Och kan deras existens härledas till några slumpartade
sammanträffanden på femtio- och sextiotalet?
Slumpens barn är ett porträtt av en diaspora bestående
av många olika röster, åsikter och erfarenheter. Det är
också en personlig berättelse om viljan att reparera familjeband och vad det innebär att föra ett arv vidare.
Slumpens barn. Den osannolika berättelsen
om när Sverige mötte Gambia, Amat Levin
Mars 2020. 250 s. Inbunden. Omslag: Sara R.
Acedo. Format: 135 x 190 mm

amat levin är journalist och uppvuxen i Farsta i södra
Stockholm. Han gör podden Power Meeting Podcast och
driver Instagramkontot @svarthistoria. Slumpens barn är
hans första bok.

ISBN 978-91-27-16116-0
EBOK 978-91-27-16117-7
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De omöjliga
Anna Fredriksson & Åsa Moberg

FOTO: OLIVIA BORG

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Ett av
huvudsyftena var att ge de svårast sjuka en bättre tillvaro.
De stora mentalsjukhusen skulle stängas, de sjuka skulle
rehabiliteras och bli en del av samhället.
Tanken var god. Men ingen visste hur det nya skulle
åstadkommas i praktiken. En kombination av ekonomisk
åtstramning och kunskapsbrist på alla nivåer gjorde att
många i stället hamnade i ett vakuum av kommunal resursbrist.
De omöjliga är en liten grupp. De allra mest utsatta av
dem finns fortfarande på institutioner utan insyn. Deras
röster är svaga och varken de själva eller deras sociala nätverk kan förändra situationen. Hur kunde det bli så här?
Anna Fredriksson och Åsa Moberg berättar vad som
skett under åren efter psykiatrireformen. Hur kommer det
sig att så många brister finns kvar? Hur ska det bli bättre i
framtiden?
De omöjliga är en stridsskrift om de mest utsatta. Hur
ska de få de möjligheter som psykiatrireformen syftade till?
är socionom och frilansjournalist, och
författare till boken Ett annat hemma, om samhällets ansvar
för placerade barn. Hon är medlem i redaktionsrådet för
tidskriften Socialpolitik.

anna fredriksson

De omöjliga, Anna Fredriksson &
Åsa Moberg
April 2020. 280 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Lotta Kühlhorn. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16096-5
EBOK 978-91-27-16097-2
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är journalist, översättare och författare till ett
flertal böcker, bland annat Adams bok (tillsammans med
Adam Inczèdy-Gombos), Hon var ingen Florence Nightingale, Kärleken i Julia Anderssons liv och memoaren Livet.
Hon är en välkänd debattör i frågor som miljö och psykisk
ohälsa.

åsa moberg
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Rapport från ett slakteri
Lina Gustafsson
En veterinärs berättelse.

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER

Lina Gustafsson utbildade sig till veterinär för att kunna
hjälpa och förbättra livet för djur. Efter att ha arbetat
några år på djursjukhus och vårdat katter och hundar,
räddat livet på marsvin och avlivat undulater som varit
sjuka, var det någonting som gnagde i henne. Hon ville
arbeta för de mest utsatta djuren, de som inte har en människa som sörjer för deras skull. Därför sökte hon jobb som
officiell veterinär på Livsmedelsverket och började jobba på
slakteri i oktober 2017.
Hon såg dagligen tre tusen grisar gå till slakt, inspekterade djurens kroppar innan och efter deras död. Boken
är en skildring av vardagen bland blod, bölder, urinblåsor
och tarmpaket. Det är en inblick i de glimtar av humor och
kollegial gemenskap som växer fram i arbetets absurda
monotoni. Men framför allt skildrar den det vardagliga
våldet mot djuren och det kontrollsystem som hon själv
ingick i. Samt kampen mellan hennes samvete och en alltmer påtaglig avtrubbning.
Rapport från ett slakteri är ett genreöverskridande, självbiografiskt reportage, en ögonvittnesskildring inifrån en
arbetsplats och sektor som sällan blir belyst.
är född 1982 och legitimerad veterinär. Hon har varit engagerad för djurs rättigheter sedan
barnsben och gjorde sitt yrkesval för att kunna hjälpa och
förbättra livet för djur. Vintern 2017/2018 arbetade hon som
officiell veterinär på ett av Sveriges största slakterier. Idag
jobbar hon på ett djursjukhus i Stockholm.

lina gustafsson

Rapport från ett slakteri, Lina Gustafsson
Mars 2020. 200 s. Inbunden med skydds
omlag. Omslag: Elina G
 randin. Format:
135 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16650-9
EBOK 978-91-27-16651-6
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Tag och skriv!

Fjorton författare om sitt skrivande
Tag och skriv! Fjorton författare om sitt
skrivande, Andrea Lundgren, Annika
Norlin, Johan Theorin, Klas Östergren,
Kristoffer Leandoer, Majgull Axelsson, Mats
Strandberg, Negar Naseh, Nina Wähä, Stina
Stoor, Sven Olov Karlsson, Torbjörn Flygt,
Åsa Linderborg & Åsa Moberg.
Januari 2020. 180 s. Flexiband. Omslag: Sara
R. Acedo. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16525-0
EBOK 978-91-27-16527-4

Folk frågar ibland om platsens betydelse för mitt skrivande
eftersom jag kommer från Norrbotten. Oftast för att de själva
är från storstan och tycker att det måste vara annorlunda i
periferin. Det händer att jag då säger att jag föddes ”en natt
när himlen skimrade av norrsken”, och/eller ”på flaket till
en epatraktor”. Ibland säger jag sanna saker också, som att
min barndoms landskap var ett hus med älven på ena sidan
och skogen på den andra. Att den topografin har präglat mig,
gränslandet mellan vidd och täthet. Viddens täthet.
andrea lundgren

I den här antologin möter du nyskrivna personliga texter
av några av Sveriges namnkunnigaste författare. De delar
även med sig av konkreta skrivtips och motiverande råd om
hur du sätter igång.
Något av vad den bjuder på:
• Romanskrivande som ett husbygge.
• Skriva självbiografiskt.
• Inte vara rädd för att inte vara unik.
• Den svåra andra boken.
• Hur det är att gå – och leda – skrivarkurser.
• Inte sträva efter en perfekt rad, utan flera fulla sidor, och
ur det vaska fram guldet.
• Konsten att kunna redigera sin egen text.
Det här är en bok som vänder sig till alla som är intresserade av skrivande. Till dig som ständigt skriver, till dig som
ännu inte börjat och till dig som vill veta hur dessa författare egentligen gör.

16
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Jag skriver för att jag måste. Jag skriver för att bearbeta saker.
Jag skriver för mig själv, de böcker som jag skulle vilja läsa.
Jag skriver för att jag känner ett ansvar att förändra världen
på det sätt jag kan. Jag skriver för att jag inte kan låta bli.
nina wähä
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Stålår
Gunnar Lindstedt

FOTO: PRIVAT

Med runda glasögon utan glas, axellångt hår, läderhjälm
och morsans sjuksköterskekappa sökte Gunnar Lindstedt
sin framtid i Karlskoga. Småstadens instängdhet och
missionskyrkans kvällsandakter ledde till de första upproren, och äventyret med den internationella vänstervågen
blev räddningen. Som snart förmörkades av den dogmatiska marxism-leninismen och ett tröstlöst kämpande för
att finna sympatisörer. Gunnar Lindstedt tog jobb i Bofors
vapensmedja för att värva arbetare för revolutionen.
Stålår skildrar en svunnen epok, idealismen på 1970talet ter sig idag avlägsen. Trots fanatismen fanns kanske
även något bra med den korta tid av uppror som rörelsen
innebar. Och den våldsdyrkan som fanns på vänsterkanten,
fanns också bland direktörerna på Bofors. Utan skrupler
smugglades vapen till krigförande länder.
Medan vänsterrörelserna försökte hitta en ny samhällsmodell, men misslyckades kapitalt, gick den regerande
socialdemokratin i stå. Med dubbelmoral och ohöljd cynism
understöddes Bofors vapenaffärer.
Stålår fångar den dubbelmoral och det hyckleri som
präglade såväl revolutionärerna på vänsterkanten som den
ledande politiska eliten.

Stålår, Gunnar Lindstedt
Februari 2020. 320 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15415-5
EBOK 978-91-27-15416-2
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gunnar lindstedt är en av Sveriges främsta journalister.
Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker, bland
dem Svindlande affärer – Historien om Trustor (2000), Boo.
com och IT-bubblan som sprack (2001), samt Olja (2005).
1998 tilldelades han Stora Journalistpriset. Han är uppvuxen i Karlskoga och arbetade 1972–1977 i smedja på
Bofors vapenfabrik.
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Till försvar för det öppna
samhället
George Soros
Jag tror att vi lever i revolutionära tider. Det innebär att
allting i princip är möjligt - och att risken för att göra fel är
överhängande.
I fyrtio år har finansmannen George Soros stöttat demokratifrämjande arbete världen över, från stipendier till
svarta studenter i apartheidsystemets Sydafrika och fri
akademisk forskning efter murens fall, till uppbyggnaden
av rättssäkra institutioner i en rad länder. För sitt livsverk
utsågs han 2018 till Årets person av Financial times, en
utmärkelse han fick lika mycket för sitt arbete som för sina
offentliga ställningstaganden. Soros har de senaste åren
blivit måltavla för högernationalister i USA, Ryssland och
Europa och dragit på sig mäktiga fiender, i sitt födelseland
Ungern är han ständigt utsatt för hätska antisemitiska
kampanjer.
FOTO: MYRNA SUAREZ

I sin nya bok Till försvar för det öppna samhället sammanfattar Soros sin filosofi och sina drivkrafter. Han berättar
om uppväxten i Ungern under andra världskriget, studietiden på London School of Economics och hur han till följd
av en livskris bestämde sig för att använda sin förmögenhet
för att förbättra samhället för flertalet. Med stor övertygelse argumenterar han för varför vi i denna kritiska
tid behöver stå upp för det öppna samhället och försvara
mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, yttrandefrihet och social rättvisa.
är en amerikansk finansman, filantrop och
grundare av stiftelsen Open Society. Han är författare till
ett flertal böcker om demokrati och ekonomi.

george soros

Till försvar för det öppna samhället. Mot
Trump, Orban, Kina och Brexit,
George Soros
April 2020. Översättning: Peter Staffansson.
250 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag:
Conny Lindström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16631-8
EBOK 978-91-27-16632-5
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Jag stannade kvar i Auschwitz
Eddy de Wind
Den kallas den viktigaste boken om andra världskriget på holländska efter Anne Franks dagbok.
Nu återutges den i Nederländerna och introduceras
för första gången internationellt på mer än femton
språk.

FOTO: PRIVAT

Eddy de Wind är en ung holländsk läkare som tillsammans
med sin hustru deporteras till Auschwitz 1943. Vid ankomsten separeras paret; han blir sjuksköterska i en barack för
polska krigsfångar, hon placeras på det fruktade kvinnoblocket där Josef Mengele utför ofattbara experiment på
fångarna. När ryssarna den 27 januari 1945 befriar lägret
stannar de Wind och vårdar de skadade ryska soldaterna
medan hans fru tillsammans med tusentals andra fångar
lämnar lägret. Samtidigt börjar han skriva om sina upplevelser i Auschwitz.
Jag stannade kvar i Auschwitz gavs året därpå ut i Nederländerna, för att skydda sig själv skrev han i tredje person; i
boken heter han Hans Van Dam.
Eddy de Wind etablerade sig som psykoanalytiker i
Amsterdam och var en av de första att beskriva en form av
posttraumatiskt stressyndrom som kallades ”koncentrationslägersyndrom”. Han kom även att uppmärksamma
flergenerationstraumat bland judiska patienter. De Wind
led själv av sina upplevelser från Auschwitz, hans hustru sa
till deras barn: Auschwitz satt alltid vid vårt köksbord.
Jag stannade kvar i Auschwitz är ett unikt historiskt
dokument, den anses vara den enda boken om Förintelsen
skriven på plats i lägret.
Jag stannade kvar i Auschwitz. En läkares
vittnesmål, Eddy de Wind
Januari 2020. Översättning: Per Holmer.
250 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag:
Beatrice Bohman. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16453-6
EBOK 978-91-27-16454-3
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(1916-87) var en holländsk läkare, psyko
analytiker och författare.
eddy de wind

I januari 2020 är det 75 år sedan
Auschwitz befriades från nazisterna.
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Allt jag känner är att mina fötter
gör ont
Niclas Sennerteg
Fråga: ”Vad anser ni själv om det ni gjort? Lider ni av
känslomässig oro?”
Svar: ”Allt jag känner är att mina fötter gör ont.”

FOTO: DANIEL EKBLADH

Auschwitzkommendanten Rudolf Höss osminkade vittnesmål inför krigsförbrytarrättegången i Nürnberg 1946
blev en världssensation. Aldrig tidigare hade någon talat så
öppet och oberört om så ofantliga brott som de Höss hade
begått under folkmordet på Europas judar i lägerkomplexet
Auschwitz-Birkenau.
Ett annat drama pågick också i skuggan av den pågående rättegången: I en serie möten med förhörsledare och
psykologer gav Rudolf Höss skakande inblickar i den nazistiska mordapparaten och sin egen personlighet. Med hjälp
av opublicerade förhörsprotokoll och vittnesmål skildrar
boken hur krigsbrottsutredarna bit för bit försökte reda ut
vad som egentligen hade hänt.
Boken granskar också en rad seglivade påståenden om
Höss. Oftast utmålas han som en exemplarisk SS-man som
blint lydde order, som en skrivbordsmördare och teknokrat.
Han ska inte ha varit en sadistisk eller grym person, kanske
en Dr Jekyll/Mr Hyde-människa som obekymrat ledde
ett folkmord på dagarna och levde ett stilla familjeliv på
fritiden. Man har också velat se ett frö till insikt och ånger
hos Höss under tiden i fängelset. Men stämmer allt detta
verkligen?

Allt jag känner är att mina fötter gör ont.
Förhören med Rudolf Höss, Niclas Sennerteg
Januari 2020. 350 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. Format:
155 x 228 mm

niclas sennerteg är författare och journalist. Han har
skrivit flera uppmärksammade böcker, t.ex. Hakkorset och
halvmånen och (tillsammans med Tobias Berglund) Finska
inbördeskriget.

ISBN 978-91-27-16354-6
EBOK 978-91-27-16355-3

22

H I S T O R I A · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 0

Kungar
Erik Petersson

är fil.dr i historia och skrivit många böcker
om nordiska regenter, senast Furste av Norden: Kristian
Tyrann. Med denna ambitiösa bok vidgar han ramarna
både kronologiskt och geografiskt.

FOTO: GABRIELLA ERIKSSON

En del fenomen är så självklara att vi sällan ens tänker på
dem. En av dem är hur fylld av monarker historien är. De
har kallat sig kungar och kejsarinnor, hertigar och furstar,
drottningar och tsarer, men alla har de gjort anspråk på
att ensamma ha makten. Fram till för hundra år sedan var
världen fortfarande dominerad av dem.
Det här är en världshistoria om kungar och om den
oinskränkta, personliga makten, om hur kungarna kom
till tronen och hur de gjorde för att stanna kvar där, om
vilka symboler som krävdes och vad allt detta i sin tur
avslöjar om oss människor och våra behov. För att komma
åt det måste vi leta efter ledtrådar i många delar av världen. De tar oss tillbaka ända till Narmer i Egypten för fem
tusen år sedan, men de är lika aktuella i dagens politik och
styrelserum.
Men det är också en historia om motståndet mot kungarna. Det har nämligen alltid funnits en underström
av opposition som ibland har bubblat upp till ytan och
dominerat en hel kultur, som den romerska republikens hat mot kungar eller revolutionernas krav på ökat
medbestämmande.
Att följa i envåldshärskarnas spår är både intressant
och skrämmande. Där finner vi såväl imponerande som
avskräckande figurer, och framför allt kommer vi att upptäcka att frågan om kungarna i världshistorien är långtifrån självklar.
erik petersson

Kungar. En världshistoria, Erik Petersson
April 2020. 400 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. Format:
155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-15377-6
EBOK 978-91-27-15378-3
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Komikerns historia
Peter K. Andersson
Genom hela historien har de följt oss, alltid redo att hålla
upp en skrattspegel som fått oss att se vår vardag på nya
sätt. De har kallats hovnarrar eller gycklare, varietéartister eller clowner, tv-kändisar eller ståuppare, men alla
har de haft till uppgift att stå inför en publik och försökt
få den att skratta. Det har varit en uppgift som få tagit sig
helskinnade ur.
Vilka var de, hur fann de sitt kall och vart förde det dem?
Vad skämtade de om, och vad säger det om deras samhälle?
Från välkända namn som Charlie Chaplin och Lucille Ball
till mer bortglömda personer som Shakespeares clown och
Sveriges främsta bondkomiker – i Komikerns historia får
vi möta fängslande öden, egendomliga människor, banbrytande kreativitet och, framför allt, några av historiens
roligaste människor.
peter k . andersson är lektor i historia vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om annorlunda människor,
förbisedda livsöden och vardagsföreteelser. Bland hans
populärt hållna böcker märks Kafémänniskan (2012) och
Vad Cilla Banck visste (2017).

Komikerns historia, Peter Andersson
Mars 2020. 200 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Håkan Liljemärker. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16458-1
EBOK 978-91-27-16459-8
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Näktergalen
Ingela Tägil

FOTO: K ATARINA A. K ARLSSON

I ett litet hus i en fattig del av Stockholm föddes en oäkta
flicka den 6 oktober 1820. Båda föräldrarna noterades som
okända. Det inget ovanligt i en omtalat sedelös stad där
vart fjärde nyfött barn var oäkta. Många av dem lämnades
bort, utnyttjades till omänskligt hårt arbete och dog långt
innan de nådde vuxen ålder.
Men den här lilla flickan skulle bli ett undantag. Hon
skulle bli Sveriges första världsstjärna och hela nationens
stolthet. Land efter land föll för hennes sångröst och
oemotståndliga charm. När hon var som allra störst följdes
hon av tusentals hurrande och flaggviftande människor
vart än hon gick, och hon kunde inte vända sig om utan att
det blev en pangnyhet.
Jenny Lind, den svenska näktergalen, kom att göra
en resa som andra människor bara kunde drömma om.
Men vägen dit var kantad av bekymmer och svårigheter.
I denna första svenska biografi på många decennier, och
som utges lagom till Linds 200-årsjubileum, får vi ta del av
hennes fascinerande levnadsöde.
är fil.dr i musikvetenskap och solistutbildad
sångerska. Hon disputerade på en avhandling om Jenny
Linds säregna röst och tillhör en nystartad forskargrupp i
Schweiz som experimenterar med analysmetoder för röst.
Det här är hennes populärvetenskapliga debut.

ingela tägil

Näktergalen. En biografi över Jenny Lind,
Ingela Tägil
Mars 2020. 300 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Beatrice Bohman. Format:
155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-16616-5
EBOK 978-91-27-16617-2
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Människan i provröret
Torill Kornfeldt

FOTO: ERIK ARDELIUS

Hösten 2018 föddes världens första genmodifierade
människor. Födelsen av de kinesiska tvillingarna Lulu och
Nana har drivit frågorna om genteknologins möjligheter
till sin spets. På vilka sätt kan vi bygga om våra kroppar?
Kan vi bestämma våra barns egenskaper? När ska tekniken användas och vem ska fatta de besluten?
Den här reportageboken med internationell utblick
undersöker vilka konsekvenser de senaste årens framsteg inom genteknik har lett till och vad som väntar runt
hörnet. Här möter vi apor med manipulerad arvsmassa,
bio-hackers i amerikanska storstäder, cancerpatienter som
hoppas på bot via nya mediciner och en fars kamp att rädda
sin sjuka son med hjälp av möjligheter som den nya forskningsfronten ger. Utvecklingen av den nya tekniken går
i rasande fart och verktygen blir billigare och sprids över
hela världen. Människan i provröret kommer inte med några
enkla lösningar, men ger läsaren kunskap och insikt att
själv ta ställning och landa i ett svar.
torill kornfeldt är vetenskapsjournalist och författare.
Hennes debutbok Mammutens återkomst (2016) har översatts till sex språk (tyska, kinesiska, japanska, nederländska, finska och engelska) och listats som nummer fyra bland
2018 års bästa böcker av den internationella tidskriften The
Telegraph.

Människan i provröret. Gentekniken som
bygger om vårt innersta, Torill Kornfeldt
Mars 2020. 250 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Nils Olsson.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15806-1
EBOK 978-91-27-15808-5
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Om Mammutens återkomst:
»It’s a beautifully written and perceptive book, that also
poses sharp questions about environmental nostalgia and
the true value of species.» the daily telegraph
»The projects Kornfeldt writes about are incredibly compelling, given that we are living through a mass-extinction
event that threatens the stability of the world’s
ecosystems.» the new yorker
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De skapande maskinerna
Marcus du Sautoy

FOTO: OXFORD UNIVERSIT Y IMAGES/JOBY SESSIONS

Kan en dator måla, komponera musik eller skriva en
roman? Kan den tävla med Mozart, Shakespeare eller
Picasso? I denna välskrivna och originella bok undersöker
Marcus du Sautoy den mänskliga kreativiteten och om
artificiell intelligens – som framgångsrikt redan tagit över
många arbetsuppgifter – också kommer att stjäla jobben
från konstnärer, musiker och författare.
Länge trodde man att en dator bara kan göra vad vi
programmerar den till, men dagens AI fungerar inte så.
Den kan staka ut sin egen väg genom att lära av misstag på
samma sätt som barn. Utvecklingen har gått otroligt fort.
Konst genererad av AI säljs numera dyrt på internationella auktioner och musikprogram skriver ny musik
i avlidna kompositörers anda. Att spotta ur sig ett antal
nya konst- och musikstycken räcker naturligtvis inte för
att förändra kulturvärlden, men vem vet vad som händer i
framtiden? Måste kreativitet och skaparkraft vara knutet
till biologiskt liv och en mänsklig hjärna? Marcus du Sautoy
tar oss med in i en framtid som för många av oss ter sig
overklig. Resultatet är en fascinerande upptäcktsfärd som
förändrar vår syn på vad det innebär att vara människa –
och som får oss att förstå AI lite bättre.
är matematiker och professor i allmänhetens förståelse av vetenskap vid University of Oxford.
Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker.

marcus du sautoy

»A brilliant travel guide to the coming world of AI.»
jeanette winterson

De skapande maskinerna. Hur AI lär sig koda
mänsklig kreativitet, Marcus du Sautoy
April 2020. Översättning: Sara Lindberg
Gombrii. 350 s. Inbunden med skyddsom
slag. Omslag: Nils Olsson. Format:
155 x 228 mm
ISBN 978-91-27-16418-5
EBOK 978-91-27-16419-2
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Smartast bland mesar
Anders Brodin
Lättsamt och underhållande berättar Anders Brodin om
sitt umgänge med talgoxar, dessa smarta, läraktiga och
märkvärdiga mesar, och om egen och andras forskning på
arten.

FOTO: PETER FRODIN

En gång om året gör talgoxarna mig på extra gott humör. Det
är när jag kliver ut genom ytterdörren en solig morgon tidigt i
januari och hör vårens första förebud, en sjungande talgoxe.
Sångaren har kanske inte ännu nått sin fulla styrka, men visst
är det där, en tvåtoning filande ramsa, tita-tita-tita-tita. Lite
entonigt i jämförelse med koltrastar, sånglärkor, rödhakar och
andra sångekvilibrister kanske någon tycker, men faktum är
att talgoxen har en av den svenska fågelfaunans allra mest
komplicerade ljudrepertoarer. Den här typen av tidiga vår
förebud är speciellt viktiga för oss som bor långt norrut. Snart
är mörkrets och kylans tid förbi, nu väntar ljusare tider. En
sådan mental vitamininjektion är väl precis vad man behöver
när man stressar iväg till jobbet.
anders brodin är professor i teoretisk ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Ett av hans stora
intressen är kognition och minne hos fåglar.

Smartast bland mesar, Anders Brodin
Mars 2020. 240 s. Format: Inbunden med
skyddsomslag. Omslag: Nils Olsson. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16415-4
EBOK 978-91-27-16416-1
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Dietkompassen
Malin Attefall

FOTO: ERIK ARDELIUS

Vad vi äter påverkar vår hälsa, men vilken diet är
egentligen bäst?
Dietvärlden är full av motstridiga råd – ständigt nås vi
av nya rön och forskningsresultat. Hur är det egentligen:
Ska man undvika kolhydrater eller fett? Vad är hälsofördelarna med periodisk fasta? Kan den rätta dieten rädda
planeten och vilken sorts kosthållning passar bäst i just
ditt liv?
Dieter handlar om så mycket mer än mat, de är livsstilsval
man gör med förhoppningen att uppnå något på lång sikt:
må bättre, känna sig starkare, leva längre eller rädda
klimatet.
När vetenskapsjournalisten Malin Attefall skapade den
populära reality-serien Bästa dieten lät hon fyra par prova
varsin diet under en månad: LCHF, 5:2-fasta, veganmat
och statens kostråd. På bästa sändningstid fick tittarna
följa parens med- och motgångar i vardagen och se hur
deras hälsa påverkades av den nya kosten. I Dietkompassen
gräver hon vidare och undersöker vad vetenskapen säger
om de olika dieterna och hur det är att följa en diet, varje
dag, varje vecka och i flera år.
är tv-producent och redaktör vid SVT:s
vetenskapsredaktion. Hon är upphovsman till serien Bästa
dieten och kommande Bästa träningen, som sänds våren
2020. Hennes specialområde är kost och hälsa och hon har
20 års erfarenhet av att rapportera om ny forskning.

malin attefall

Dietkompassen. Vetenskapen visar vägen,
Malin Attefall
Januari 2020. 250 s. Inbunden. Omslag: Nils
Olsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16329-4
EBOK 978-91-27-16331-7
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Vad gör man med elever som
gör man med
som
villVad
programmera
påelever
sommaren?
vill programmera
sommaren?
Ser till att de badarpå
ordentligt.
Ser till att de badar ordentligt.

Natur & Kultur ger fler elever chans att utforska mysterierna med kodskrivning och samtidigt vässa färdigheterna i simning och solbad.
Platsen är sommarlägret Hello World! där hundratals barn och ungdomar varje sommar gör expeditioner i både kodningsdjungel och skärgård.
Natur & Kultur ger fler elever chans att utforska mysterierna med kodskrivning och samtidigt vässa färdigheterna i simning och solbad.
Platsen är sommarlägret Hello World! där hundratals barn och ungdomar varje sommar gör expeditioner i både kodningsdjungel och skärgård.

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
Vi arbetar
priser,demokrati.
stipendier Utbildare
och stöd till
organisationer
och
Natur
& Kulturåsikter
stöderoch
demdebatt.
som bidrar
till enmed
starkare
som
kastar ljus över
individer. Läsmysterier,
mer om vårt
arbetesom
förgör
bildning,
kultur tillgänglig
och demokrati
på skribenter
nok.se/enoberoendekraft.
inlärningens
forskare
vetenskapen
för fler,
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

EN OBEROENDE KRAFT

Blueprint
Robert Plomin
»Vår framtid stavas DNA.»

FOTO: JOHN CLARK PHOTOGRAPHY

Världsledande beteendegenetikern Robert Plomin visar
hur avgörande vårt DNA är för vad som formar oss
människor som individer – om vi är morgonpigga eller
kvällströtta, introverta eller utåtriktade, om vi har lätt för
oss i skolan, vår sårbarhet när det gäller psykisk ohälsa och
en rad andra personlighetsdrag.
I Blueprint summeras många års forskning om genetik och
psykologiska egenskaper. Plomin förändrar synen på miljöns
inflytande: mycket som trotts vara miljöfaktorer är delvis
ärftliga, därför att olika gener får människor att söka sig till
olika miljöer. Den miljö vi möter bidrar till hur vi formas,
men få människor inser hur avgörande vårt DNA är.
Det är ett paradigmskifte i synen på vad som formar oss
– och det kommer att krävas en omprövning av vår syn på
barnuppfostran, utbildning och de händelser som påverkar
våra liv.
är född 1948 i Chicago och känd för sina
tvillingstudier och banbrytande forskning inom beteende
genetik. Plomin är professor vid Institute of Psychiatry,
Psychology and Neuroscience vid King’s College i London
och har tidigare skrivit ett antal böcker, bl.a. G is for Genes.
I Blueprint går han på djupet med en av en av samtiden
stora frågeställningar: synen på arvets kontra miljöns
betydelse för individen.

robert plomin

Blueprint, Robert Plomin
Mars 2020. Översättning: Johan Nilsson.
Förord av Markus Heilig. 288 s. Inbunden.
Omslag: John Persson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82693-9
EBOK 978-91-27-82694-6
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Adhd. Från duktig flicka till
utbränd kvinna
Lotta Borg Skoglund
FOTO: EVA LINDBLAD

»En regelrätt upprättelse för oss kvinnor med
adhd.»

Adhd. Från duktig flicka till utbränd kvinna,
Lotta Borg Skoglund
April 2020. 256 s. Flexiband. Omslag: Niklas
Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82725-7
EBOK 978-91-27-82726-4

Under mina år som läkare har jag träffat många flickor
och kvinnor med odiagnosticerad adhd som har kämpat
så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Tyvärr har
vare sig forskningen eller vården haft särskilt stort intresse
för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd och
kunskapen är fortfarande skrämmande låg. Den här boken
är till er.
Adhd kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska
skillnader mellan könen. Dessutom finns fortfarande andra
sociala och kulturella förväntningar på flickor och pojkar,
på kvinnor och män.
Är det rättvist eller ens jämlikt att vi som nu behandlar
alla med adhd utifrån en manlig måttstock? Jag tycker inte
det. Brister i grundläggande kunskap kring hur mäns och
kvinnors kroppar och hjärnor är uppbyggda får konsekvenser. Vi missar flickorna med adhd när vi letar efter symtom
som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får
inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar
och män.
är överläkare och forskare specialiserad inom adhd och olika former av samsjuklighet som är
särskilt vanlig vid neuropsykiatriska tillstånd. Hon är en
av grundarna till SMART Psykiatri, har flera förtroendeuppdrag inom viktiga samhällsorganisationer och är ofta
anlitad som föreläsare och sakkunnig i press och media.

lotta borg skoglund
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Ärr för livet
Sofia Åkerman
Ärr för livet, Sofia Åkerman
Januari 2020. 326 s. Inbunden. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82496-6
EBOK 978-91-27-82497-3

Det är sent 1990-tal. Den svenska psykiatrin har svårt att
möta behoven hos en till synes snabbt växande grupp unga
som skadar sig själva.
På en psykiatrisk akutavdelning i Lund fastnar 15-åriga
Sofia, fast hon bara skulle ha varit inlagd i ett par dagar för
att gå upp lite i vikt. Här finns redan Lina, Rebecca och
Erla: för att de svälter, hetsäter och skär sig. Men ingen av
flickorna blir bättre av vården, snarare tvärtom, och till
varon på den låsta avdelningen utvecklas till en kamp mellan personal och patienter. Dagar blir till veckor och veckor
till år – år som lägger grunden för de fyra unga kvinnornas
livsöden.
Ärr för livet är en personlig berättelse om vägen in i, och
bort från, självdestruktivitet. Ur ett inifrånperspektiv
behandlar boken flera ämnen som är centrala för psykiatrin: institutionalisering, diagnosticering och betydelsen
av det sociala sammanhanget. Men framför allt är Ärr för
livet en berättelse om samhällets svek mot självskadande
flickor och kvinnor under åren kring millennieskiftet, och
om vänskapens kraft och unga människors formbarhet – på
gott och ont.
är jur. kand, sjuksköterska och verksam
som doktorand i juridik. År 2008 var hon en av grundarna
till föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders
Organisation). Hennes engagemang som författare, föreläsare och opinionsbildare har haft stor betydelse för utvecklingen av vården kring självskadebeteende i Sverige. Sofia
Åkerman har tidigare skrivit böckerna Zebraflickan, För att
överleva och Slutstation rättspsyk.

sofia åkerman
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Veterinären som var rädd
för hundar
Lars Klintwall & Amanda LeCorney

FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Fobier – eller starka rädslor som hindrar barnet i sitt liv – är
både mycket vanliga och möjliga att behandla. Veterinären
som var rädd för hundar stärker barn i åldern 3–8 år att
utmana sina rädslor på ett lekfullt sätt. Här får en hundrädd veterinär hjälp av barnen Anton och Jasmin att steg
för steg övervinna sin rädsla.
Boken är skriven så att föräldrar och pedagoger lättare
kan tala om rädslor med barn och hur de kan våga utmana
dem. Den stegvisa metod som berättelsen illustrerar kallas
på psykologspråk för gradvis exponering och är vetenskapligt belagd för behandling av fobier. Boken kan därför även
användas som ett stöd i fobibehandling.
För att göra det lättillgängligt och roligt vänds perspektivet så att barnen blir experterna. Rädslan är sådan som
barn har, men genom att det är en vuxen som är rädd får
barnet vara den modiga.
är psykolog och lektor vid Stockholms
 niversitet där han undervisar och forskar inom barn-
u
psykoterapi. Han är även verksam som barnpsykolog på
en vårdcentral.
lars klintwall

Veterinären som var rädd för hundar. En
barnbok om att övervinna rädslor, Lars
Klintwall & Amanda LeCorney
Januari 2020. 36 s. Inbunden. Omslag: Maria
Svedberg. Illustratör: Amanda LeCorney.
Format: 225 x 245 mm

amanda lecorney är arkitekt och illustratör.

ISBN 978-91-27-82695-3
EBOK 978-91-27-82696-0
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Supermetoderna
Maria Sundén Jelmini
Jag är ingen superförälder. Ibland mutar jag för att få saker
att hända, ibland hotar jag. Och tjatar. Mest vill jag bara
hjälpa, ibland är det bara så svårt att veta hur. Men precis som
du, som håller den här boken i din hand, försöker jag.

FOTO: Y VONNE ÅSELL

De finns. Supermetoderna som hjälper ditt barn att lyckas
i skolan. En handfull strategier vars överlägsna effekt
bevisats i flertalet studier. De får ditt barn att lära sig mer
och minnas längre, utan att det tar mer tid. Och det bästa
av allt: de är enkla att förstå och att använda.
Med stöd i forskning och med roliga exempel förklarar
Maria Sundén Jelmini hur och varför supermetoderna
fungerar. Metoderna kan användas för de flesta skolämnen,
men särskild uppmärksamhet ägnar hon åt vad många
barn tycker är svårast: matematik och språk. Till varje
supermetod får du konkreta tips och verktyg för hur du och
ditt barn tillsammans kan använda metoderna hemma på
effektiva sätt.
Boken tar även upp vad du som förälder kan göra när det
inte fungerar, när motivationen tryter eller när skärmen tar
för mycket uppmärksamhet från pluggandet. Kort sagt:
Med Supermetoderna får du de bästa förutsättningarna för
en vardag utan tjat, bråk och stress!
maria sundén jelmini har under flera år varit chef för
nyhetsredaktionen på SvD. Nu är hon reporter med vetenskapsfokus och skriver om frågor som rör lärande, minne
och hjärnan.

Supermetoderna. Forskarnas 5 bästa
strategier för att lyckas i skolan, Maria
Sundén Jelmini
December 2019. 184 s. Flexiband. Omslag:
Nette Lövgren. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82505-5
EBOK 978-91-27-82506-2
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Nyutgåva
Allt jag fått lära mig
Tara Westover
»Jag sträckläser denna bok ... En djupt fascinerande skildring
av religion, våld och identitet och hur Tara Westover skapar
sig ett eget liv utifrån ett existentiellt nolläge.»
sveriges radio
Januari 2020. Omlsag: Conny Lindström. 978-91-27-16653-0

På spaning efter språkets ursprung
Sverker Johansson
»Jag kräver en augustprisnominering.» expressen
April 2020. Omslag: Niklas Lindblad. ISBN 978-91-27-16661-5

Pocket
Antikens sju underverk
Allan Klynne
»En rik och underhållande historia.» dagens nyheter
April 2020. Omslag: Conny Lindström. ISBN 978-91-27-16662-2

Finanskrascher
Lars Magnusson
Nyskrivet efterord.
Mars 2020. Omslag: Lars Paulsrud. ISBN 978-91-27-16663-9
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Hur jag lärde mig förstå världen
Hans Rosling & Fanny Härgestam
»En fantastisk historia... Ingenting är omöjligt! Det förstår man
när man läser den här boken.» svt gokväll

Såld i över 200 000 exemplar!
Januari 2020. Omslag: Conny Lindström. ISBN 978-91-27-16635-6

Jag ångrar av hela mitt hjärta det där
jag kanske gjort
Eric Rosén
»Gripande prosa i sin vackraste form.» borås tidning
Januari 2020. Omslag: Sara Acedo. ISBN 978-91-27-16680-6

Den första kvinnan
Lotta Lundberg
»Ett starkt kvinnoporträtt i en bok om öst mot väst, personligt
ansvar och att vägra de enkla lösningarna.» damernas värld
Januari 2020. Omslag: Lotta Kühlhorn. ISBN 978-91-27-16624-0

Lyktsken
Michael Ondaatje
»Ondaatje är fenomenal på att skriva fram scener som fastnar i
minnet.» sydsvenskan
Januari 2020. Omslag: Conny Lindström. Översättning: Andreas Vesterlund. ISBN 978-91-27-16652-3

Vägen genom skilsmässan
Anna Bennich
Om en av de största omställningarna i livet: skilsmässa och
separation.
Januari 2020. Omslag: Karin Fremer. ISBN 978-91-27-82713-4
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Den parfymerade trädgården
Elin Unnes
I parfymörens odlingar växer ingredienser till tvål och
skönhetsvård, till mat och dryck, rökelse och tvättmedel. Och – för den skickliga alkemisten – eteriska oljor.
Den doftande trädgården är fylld av vackra, härdiga
växter som sprider sin parfym på vintern och sommaren, dag som natt. Det är en oas för människor och djur,
full av nyanser för folk som inte kan se växterna och
full av minnen för den som håller på att glömma allt.
Men doftande blommor är också en symbol för framförallt en sak: sex. En doftande trädgård symboliserar
njutning. Och med rätt teknik kan växternas förföriska
essens fångas i burkar och flaskor.
Den parfymerade trädgården beskriver hur du odlar
och skördar den nordiska trädgårdens unika dofter,
med recept på allt från rosensmör och kaprifolhonung,
till badbomber och torrschampo.
FOTO: STEFAN FÄLT

elin unnes är musikskribent och författare. 2014
 ebuterade hon med den numera kultförklarade
d
The Secret Gardener. Hennes favoritdoft är såpnejlika,
strax efter solnedgången.

Konstnären maja forsslund har skapat bokens växtporträtt målade med färgen caput mortuum och foton
tagna med storformatskamera.

Den parfymerade trädgården. Odla och skörda doft
till mat, dryck och skönhet, Elin Unnes
Mars 2020. 176 s. Inbunden. Omslag: Stefan Fält.
Foto: Maja Forsslund. Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-15514-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16673-8
EBOK, PDF 978-91-27-15515-2
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Frö
Anna Liljemalm & Erik Abel

FOTO: ERIK ABEL

Fröet är matens bortglömda huvudrollsinnehavare.
Det är fröerna som ser till att sushiriset mognar på
andra sidan jorden, som säkrar vetet i pastan och som
ordnar morgonkaffet. Nästan allt vi äter börjar med
ett frö. Utan fröerna skulle tallrikarna gapa tomma.
Så varför behandlas de så styvmoderligt?
Att mätta jordens befolkning har sällan eller aldrig
varit så svårt. Extrem torka, skyfall och stigande
havsvatten är bara några av utmaningarna. Mängden
odlingsbar mark minskar i takt med klimatförändringarna och hoppet att föda världens befolkning står
till mångfalden hos världens fröer. Det finns bara ett
problem. Sedan början av 1900-talet har människan
utrotat 75 procent av världens grödor.
I den här boken är Anna Liljemalm och Erik Abel
på jakt efter framtidens mat. De letar vildris i Nepals
djungler, träffar fröförädlare i Kenya och kliver in i
frövalvet på Svalbard. I Flen och Vebomark besöker
de också två familjer som aldrig har träffats, men som
skickar brev med fröer till varandra. Det här är berättelsen om global matsäkerhet. Det är också en kärlekshistoria. En hyllning till de små rackarna som i alla år
mättat världens befolkning.
är journalist och skriver regelbundet
om klimat, mat och odling, bland annat i tidskrifterna Hemslöjd och Filter. Sedan barnsben har hon
sparat tomatfrö och låtit dem torka på kaffefilter. Hon
tycker fortfarande att det är lika fascinerande hur de
pyttesmå prickarna förvandlas till två meter höga
tomatplantor.

anna liljemalm

Frö, På jakt efter framtidens mat. Anna Liljemalm
& Erik Abel
Mars 2020. 160 s. Inbunden. Omslag: Johannes
Molin. Foto: Erik Abel. Format: 165 x 230 mm

är fotograf och arbetar gärna med projekt
om människans relation till naturen. Han trivs lika bra
bland forskare i djungeln och bönder ute på åkern som
hemma i studion tillsammans med fröer som gror
i olika stadier.

erik abel
ISBN 978-91-27-16627-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16630-1
EBOK, PDF 978-91-27-16628-8
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Att väva
Arianna Funk &
Miriam Parkman
Det här är en bok både för dig som är nybörjare och för
dig som redan väver. Med hjälp av vävnotor och skissövningar visar Arianna Funk och Miriam Parkman att
handvävning kan vara både modernt och användbart.
Boken är en blandning av vävteknik och konstnärlig
improvisation, av brukstextilier och konst för vägg och
golv. Med författarnas hjälp lär du dig att väva från
skiss till färdig väv. För den vane vävaren finns det
gott om inspiration för att hitta nya sätt att se på äldre
skandinaviska tekniker. Att väva ger dig verktygen och
modet att väva på ditt sätt.
Boken innehåller ca 20 olika projekt med olika vävtekniker. Till exempel fyra ryor, spännande varianter
på våffelväv och ett antal projekt där författarna tar
sig an samma projekt men med olika slutresultat.
FOTO: CAMPHER LARSSON & ANK ARFYR

har en master i modevetenskap och
examen från Handarbetets Vänners Skola där hon idag
arbetar som lärare. År 2017 fick hon sitt gesällbrev i
vävning. Arianna är uppvuxen i Connecticut USA och
bor numera i Stockholm.

arianna funk

är textilkonstnär och handvävare
med examen från Handarbetets Vänners Skola.
Miriam är uppvuxen på Höga Kusten och bor numera i
Stockholm.

miriam parkman
Att väva, Arianna Funk & Miriam Parkman
Mars 2020. 144 s. Inbunden. Omslag: Gustav
Skoog. Foto: Campher - Larsson & Ankarfyr.
Format: 195 x 245 mm
ISBN 978-91-27-16474-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16475-8
EBOK, PDF 978-91-27-16476-5
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Att leva med hund
Per Jensen
Åren med hund är en underbar tid tillsammans med
en älskad vän, men har också sin beskärda del av
besvär och sorg. I den här boken får vi ta del av vad
som händer med hunden från valp till grav, baserat
på den senaste forskningen. Här får man insikter som
underlättar allt från valet av valp, via uppfostran och
träning till att leva med en åldrande hund.
Med humor, värme och en stor kärlek till hundar
förmedlar Per Jensen det senaste om hur våra fyrbenta
vänner fungerar i olika faser av livet och hur vi kan
använda de nya rönen för att få en lycklig samvaro.
Oavsett om du planerar att skaffa din första valp eller
om du har levt med hundar hela ditt liv ger boken
värdefulla nya kunskaper.
FOTO: LINDA PRIEDITIS

per jensen är professor i etologi, läran om djurs beteende. Han har skrivit flera böcker om hundar, bland
annat Hundens språk och tankar, Hunden som skäms
och Den missförstådda hunden. Per har själv mer än
40 års erfarenhet av att leva med hund.

Att leva med hund. En guide till dina hundår,
Per Jensen
Mars 2020. 176 s. Inbunden. Omslag: Katy Kimbell.
Foto: Linda Prieditis. Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-16554-0
EBOK, PDF 978-91-27-16555-7
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London för foodisar
Alisa Larsen
FOTO: ALISA LARSEN

London för foodisar, Alisa Larsen
April 2020. 176 s. Mjukband med skyddsomslag.
Omslag: Stefan Fält. Foto: Ingrid Pop. Format:
160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-16597-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-16598-4
EBOK, PDF 978-91-27-16599-1

London rör sig i 200 kilometer i timmen och är omöjligt
att hålla jämna steg med. Men efter 14 år av regelbundna mat- och dryckesresor hit vet Alisa Larsen
exakt vart du ska gå när som helst på dygnet, även i
stadens utkanter.
Grundstenen i den brittiska matkulturen är jakten
på mättnad, präglad av stadens långa och komplexa
historia. På Quality Chop House kan du fortfarande
äta en sunday roast i världsklass. Och gör du som
engelsmännen följer du upp med ett besök på puben
där du självklart dricker cask ales. Eller så besöker du
Rochelle Canteen, där du äter mat med rötter i samma
tradition men mer förfinad och med spår av kocken
Margot Henderssons bakgrund från Nya Zeeland,
Frankrike och Italien.
Stadens vinscen är en av de mest spännande i
världen. Den består av en mix av enkla vinställen,
excentriska pubar med långa naturvinslistor och vinbarsdiscon, som till exempel Brilliant Corners. Många
restauranger tillåter dessutom att du mot en korkavgift tar med dig ditt eget vin – du kan dricka siciliansk
rosé till din jerk chicken på frigolittallrik.
De internationella köken blir inte bättre än de är
i London – handdragna biangbiangnudlar på Xi’an
Impression, glasnudlar i lergryta på Kiln och shish
kebab på Umut 2000 är bara några exempel. På
Singburi i Nord-Hackney serveras opretentiös nordthailändsk mat av spydiga tanter som inte kan låta bli
att godmodigt narra dig för din chilisvettning. Och på
Brat och Brawn äter man om möjligt bättre italiensk
mat än i Italien.
alisa larsen är frilansjournalist och blivande
i nredningsarkitekt. Hon skriver om mat och dryck
lika ofta som arkitektur, design och konst, för norska
D2 och den internationella tidningen Ark Journal. Sen
många år tillbaka serverar hon även vin på flera av
Nordens bästa naturvinsbarer.
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Uteköket
Mauritz Larsson Stormgaard

FOTO: SIMON BAJADA

Med enbart eld, glöd och rök kan du i ett rustikt utekök
skapa smakupplevelser som knappt ens det mest glänsande, högteknologiska kockkök kan mäta sig med.
Utan tillgång till modern utrustning som ångugnar
och induktionshällar, visar det sig att eld, glödbäddar,
kokgropar och långsam rökning kan ta fram unika
egenskaper hos råvarorna.
Mauritz Larsson Stormgaard visar i boken hur du
med enkla medel långsamt helgrillar grönsaker, röker
plommon, gräddgrillar mangold, glödbakar aubergine
och hastigt tillagar lammhjärtan direkt över elden.
Han lagar mat i marken, använder rustika vedugnar
till flatbreads och långkokta grytor, och både kall- och
varmröker i ett hemgjort rökskåp. Matlagningen kan
gå långsamt eller snabbt, på hög och låg värme och på
olika avstånd från elden. Det som kan ses som begränsningar öppnar istället upp för ett helt nytt sätt att laga
mat för dig som gillar utematlagning.
Som grönsaksodlare och kock följer Mauritz naturligt växtcyklerna och lagar kreativa rätter med det
som passar bäst för stunden. Bland bokens cirka 		
60 recept hittas också odlingsknep, säsongstänk och
tips på passande tillbehör.
mauritz larsson stormgaard är kock och trädgårds
mästare, och driver tillsammans med sin fru Agnes
köksträdgården Karshamra och Restaurang Farm
i frihamnen i Stockholm – ett cirkulärt samarbete
mellan odlingen, restaurangen och ett av Sveriges
främsta hantverksbryggerier.

Uteköket, Mauritz Larsson Stormgaard
Maj 2020. 160 s. Inbunden. Omslag: Sebastian
Wadsted. Foto: Simon Bajada. Format:
180 x 250 mm
ISBN 978-91-27-16625-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-16629-5
EBOK, PDF 978-91-27-16626-4
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Food retreat
Frida Ronge

FOTO: LENNART WEIBULL

Frida Ronges nya bok handlar om motsatsen till slentrianmässiga måltider. Här är maten bränslet till ett
aktivt och energiskt liv, istället för bara ett nödvändigt
ont. Mat där alla komponenter – färger, råvaror och
tillagningstekniker – tillsammans rustar dig för livet.
Smarta gröna recept baserade på näringstäta, vitaminpackade grönsaker och örter, ibland med tillägg
av fisk och skaldjur. Smakerna spänner från krispiga
klorofyllbomber och jordiga rotsakstoner till sting från
asiatisk citrussyra och kryddiga inläggningar.
I boken finns avdelningar med matiga bowls,
sashimi, varma och kalla buljonger, geniala snacks och
smoothies, och sötsaker som klarar sig alldeles utmärkt
utan onödigt socker. Fridas matfilosofi gör varje råvara
rättvisa och lämnar öppet för att lätt byta ut ingredienser mot vad du har hemma. Med enkla tekniker
och självklara tricks visar hon hur du kan lyfta din
vardagsmatlagning till en ny nivå.
är kulinariskt ansvarig på Tak i
 tockholm och har tidigare drivit vRå i Göteborg.
S
2013 blev hon utsedd till Årets Rising Star och fick
2014 Karin Franssons mentorspris. Frida har tidigare
skrivit boken Rå som Sushi.

frida ronge

Food retreat, Frida Ronge
Januari 2020. 160 s. Inbunden. Omslag: Lotta
och Fabian Kühhorn. Foto: Simon Bajada.
Format: 190 x 240 mm
ISBN 978-91-27-16201-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-16202-0
EBOK, PDF 978-91-27-16203-7
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Livets ABC
Lisen Adbåge
A är Alltings början, man föds och skriker AAAAA!
Jag är en bebis på ett BB och jag växer, det går fort.
Börjar förskola, lär mig säga ”fruktstund” och ”förlåt”.
Sen är det skola och till slut jobb. Skaffar parkeringsplats och internet, tatueringar och egna barn. Tiden
springer, någon blir sjuk. Ungen flyttar ut. Sovmorgon,
rynkor och plötsligt barnbarn. Jag fyller åttio år, firar
med fest. Men en dag finns jag inte mer. Ö som i ödet, Ö
som i ögon som stängs. För slutet kommer alltid, så är
det bara, både i alfabetet och i livet.
En ABC-bok om livets vardagligheter och absurditeter som sprakar i både text och bild, på Lisen Adbåges
alldeles egna vis.

FOTO: MARTA THISNER

lisen adbåge vann Elsa Beskow-plaketten 2018 för
hela sitt författarskap och i synnerhet för bästa bilderbok Samtidigt som, utgiven 2017. Emma och Lisen
Adbåges gemensamma bok Halsen rapar tilldelades
Lennart Hellsing-priset och Folk fick ett sällan skådat
genomslag i media.

Om Folk:
»Brilljant! Myllrande och sprakande och alldeles,
a
 lldeles underbart.» vi föräldrar
Om Samtidigt som:
»En poetisk liten bok för de yngsta som även med
hjälp av sitt filosofiska tankegods passar lite äldre
barn ... Tanken svindlar och diskussionerna efteråt är
långa.» svd
Livets ABC, Lisen Adbåge
Mars 2020. 3–6 år. 40 s. Inbunden. Format:
220 x 280 mm
ISBN 978-91-27-15609-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-15610-4
EBOK, PDF 978-91-27-16660-8
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Billie, Korven och havet
Julia Hansson
Billie, mamma och Korven går till havet. Korven
älskar allt med stranden, alla människorna, att hoppa
i vattnet, att rulla i sanden. Billie tycker sådär om det.
Barnen skriker och plaskar så mycket och det finns
läskiga maneter som man kan bränna sig på. Men till
slut vågar Billie. Under vattnet upptäcker hon genom
sitt cyklop en hel värld av tystnad och fantastiska djur
i alla färger!
julia hansson är illustratör utbildad i Stockholm och
Tokyo. Billie, Korven och havet är hennes debut.

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Billie, Korven och havet, Julia Hansson
April 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:
235 x 265 mm
ISBN 978-91-27-16283-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16284-6
EBOK, PDF 978-91-27-16285-3
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Nattens konditori
Hannah Arnesen
- Välkommen till mitt konditori! säger mormor.
- Jag visste inte att du hade ett konditori, säger Leon.
- Nu vet du och det är bara på natten, för sådana som oss,
sådana som inte kan sova.
På nattens konditori finns gubben med skägget och
tanten med räven och så prinsessan. Hon får rosen på
tårtan. Någon annan vill ha den dyraste kakan och en
äter bara dammsugare.
De är många som inte kan sova eller inte vill sova
eller är mörkrädda. Några kanske är ljusrädda, precis
som stjärnorna på himlen över Nattens konditori.

FOTO: K AROLINA PAJAK

hannah arnesen har studerat bilderboksberättande
på HDK i Göteborg och studerar för närvarande på
Konstfack. Hon debuterade 2016 med bilderboken På
natten flyger vi.

Om På natten flyger vi:
»Denna debut håller hög konstnärlig nivå i både text
och bild. En stjärna är född.» expressen
Om Tågresan:
»Tågresan är ett underbart äventyr! En resa i bild och
text förstås, men också en resa som med minimalistiska förskjutningar understryker fantasins närvaro i
vardagen. Det är befriande.» göteborgs -posten

LÄS OCKSÅ:

Nattens konditori, Hannah Arnesen
Januari 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:
210 x 280 mm
ISBN 978-91-27-16317-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16318-8
EBOK, PDF 978-91-27-16319-5
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Ibland är jag rädd
Calle Stenbäck
Med ett naivistiskt bildspråk och ett direkt tilltal
berättar jaget om rädslor och hur olika man kan reagera. Mamma blir arg när hon blir rädd, någon annan
börjar kanske att gråta. Alla är inte rädda för samma
saker. Pappa är rädd för spindlar, mamma tycker
spindlar är gulliga men är väldigt rädd för att komma
för sent.
En rädsla kan vara en omtänksam varning om att
något är farligt, men ibland har det rädda fel. Ibland
behöver man våga trotsa sin rädsla och då känner man
sig väldigt stolt efteråt. Boken avslutas med tips på hur
man kan känna sig tryggare om man är rädd.
är en 36-årig tvåbarnspappa, bosatt
i Gnesta. Efter att ha arbetat många år som yrkes
dansare utbildar han sig nu till arkitekt på KTH i
Stockholm. Han debuterade förra året som barnboksförfattare och illustratör med Ibland är jag arg.

calle stenbäck

FOTO: ERIK ARDELIUS

Om Ibland är jag arg:
»Det är både roligt och fantasifullt samtidigt som det
är riktigt vettiga tips. Sammantaget är det här en bra
och respektfull bok om att känna ilska.» btj
»En härlig arg- och arga av sig bok.» borås tidning
»Ett slags uppfriskande reflektion över veckans
skrikiga morgnar.» svd
LÄS OCKSÅ:

Ibland är jag rädd, Carl Stenbäck
Januari 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden.
Format: 130 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16549-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-16550-2
EBOK, PDF 978-91-27-16551-9
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Göra barn

Så går det till

Anna Fiske
I Göra barn. Så går det till får vi veta svaret på frågan
alla barn funderar över. Hur kommer bebisen in i
mammans mage? Vem kan göra barn och hur går det
egentligen till? Vad händer med bebisen inne i magen?
Med hjälp av informativa och humoristiska illustrationer får vi reda på hur barn blir till, rent konkret,
antingen det är på «traditionellt» vis eller med hjälp av
provrör. Boken avdramatiserar ett ämne som kanske
ibland kan vara svårt att prata naturligt om och ger
barn och föräldrar en perfekt utgångspunkt för vidare
diskussioner.
Hvordan lager man en baby är såld till tretton länder.

FOTO: MAJA HATT VANG

anna fiske är illustratör, bilderboksförfattare, serietecknare och bildkonstnär. Hon har fått många priser
och utmärkelser för sitt kreativa och nyskapande
arbete inom barnboksfältet och har bl.a. varit nominerad till Alma-priset. Fiskes böcker har översatts till
många språk och fått ett strålande mottagande.

Utsedd till Exceptional Book under Internationella
litteraturfestivalen i Berlin 2019.
Linde Hagerups nominering: »Göra barn är en bilderbok med all basfakta du behöver veta om att göra barn,
och en av de viktigaste böckerna för barn någonsin.»
Citat från norsk press
»Det är så elegant gjort, så stiligt, lekande lätt, varmt,
humoristiskt och intelligent.» dagbladet
»Ärlig och fantastisk!» verdens gang
Göra barn. Så går det till, Anna Fiske
Januari 2020. Översättning: Hanna Skogar
Sundström. Ålder. 3–6 år. 80 s. Inbunden. Format:
210 x 285 mm
ISBN 978-91-27-16393-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16394-2
EBOK, PDF 978-91-27-16395-9
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Kerstin, livet och döden
Helena Hedlund
Det bästa Kerstin vet är att göra Gunnar glad, och hon
vet att han blir glad av skatter. Han blir också glad av
jordgubbar och pengar och vargkiss och guld, men gladast
blir han kanske ändå av katter? Kerstin öppnar dörren till
garaget och visar honom lådan.
- Åh! säger Gunnar och ser alldeles vild ut av glädje. Det
här är min bästa dag!

FOTO: KICKI NILSSON

Kerstin fyller 8 år och allt går nästan åt pipsvängen.
Mamma och pappa vaknar aldrig och när de äntligen
kommer med födelsedagsbrickan har Kerstin kissat på
sig för att hon har väntat så länge. Som tur är tror de
på henne när hon säger att det var deras gamla katt,
Kattegatt, som kissade i sängen. Men något är konstigt med Kattegatt, han är sig inte lik. Kerstins bästis
Gunnar beter sig också underligt. Han har besök av
Pavel och det verkar nästan som om de är kära i varandra. Kerstin vill att allt blir som vanligt igen, men när
det kommer till att hitta bortsprungna katter visar sig
Pavel ändå vara ganska bra att ha.
Det är en intensiv tid i Kerstins liv, med separationer,
svartsjuka och sorg, men också med nytt liv som kommer med glädje och hopp.
Kerstin, livet och döden är tredje boken om Kerstin.
Första boken belönades med Slangbellan för årets
bästa barnboksdebut och Nils Holgersson-plaketten för
årets bästa barnbok.
helena hedlund

är författare, skådespelerska och

dramatiker.
Kerstin, livet och döden, Helena Hedlund.
Januari 2020. 6–9 år. 178 s. Omslag och
illustrationer: Katarina Strömgård. Inbunden.
Format: 150 x 200 mm

katarina strömgård

författare.

ISBN 978-91-27-16519-9
EBOK 978-91-27-16521-2
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är illustratör och barnboks

LÄS OCKSÅ:

Om Kerstin-böckerna:
»Helena Hedlund skildrar leken
så otroligt bra!»
lundströms bokradio

»En debut som glimmar som
guld, såväl i detaljerna som i
helheten.»
ur slangbellans motivering

»Pärlor i bokfloden.»
dagens nyheter

Familjen Knyckertz
och Ismans hemlighet
Anders Sparring & Per Gustavsson
Paul Isman berättar för Ellen att han inte kan sova
eftersom det spökar i hans hus. Det knarrar och flåsar
om nätterna och han vågar inte sova där. När Ellen
inspekterar spåren upptäcker hon att Paul har den
mystiskt försvunna guld-diamanten på sitt nattduksbord, trots att han är polis ...
Ellen bestämmer sig genast för att försöka ta diamanten och smider en smart plan. Men när planen ska
sättas i verket visar det sig att både Paul Isman och
diamanten är spårlöst försvunna! Tänk om han blivit
bortrövad av spöket? Hon ber sin bror Ture om hjälp.
Och snart får de upp ett spår som leder dem till en
mycket oväntad plats.
Generöst illustrerad kapitelbok för barn ca 6–9 år,
64 sidor i färg.
FOTO: SARA MACKEY

anders sparring är manusförfattare och har skrivit
tv-manus till bland annat Björnes magasin och Allram
Eest. Vid sidan av sitt författande (bland annat tre
böcker om Karla Brottare) är Anders även stå upp-komiker. Det här är fjärde boken om familjen Knyckertz.
per gustavsson är illustratör och författare. Han har
bildsatt en rad böcker, både egna och andras, har nominerats till Augustpriset och tilldelats Heffaklumpen för
sin samlade produktion.

Familjen Knyckertz och Ismans hemlighet,
Anders Sparring och Per Gustavsson
April 2020. 6–9 år. 64 s. Inbunden. Format:
170 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16535-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16536-6
EBOK, PDF 978-91-27-16537-3
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Om Knyckertz-böckerna:
»Den är väldigt kul! Man skrattar mycket!«
lundströms bokradio

»Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen
är en varm, lite yvig, mycket rolig och inkännande b
 erättelse. Per Gustavsson bidrar med fina,
detaljerade, mycket uttrycksfulla bilder i färg.» btj
»Jag läser med ett stort leende denna härliga historia.»
borås läns tidning

LÄS OCKSÅ:
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Förtrollad trädgård
Cecilia Ottenby
Visst känns det som ett litet mirakel när vinter förvandlas till vår och det som varit osynligt väcks till
liv. Då är det dags att börja trolla med fröer och kärnor
från blommor, frukt och grönsaker, göra en egen trädgårdskalender, fixa en blomsterkarneval och bygga ett
insektshotell.
Här samsas kulturväxthistoria, pysselidéer och
ritningar med roliga fakta om våra spännande växter.
Dessutom får du det godaste receptet på äppelkaka!
cecilia ottenby

är trädgårdsingenjör och illustratör.

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Om Börja krypleta:
»Hela boken genomsyras av Cecilia Ottenbys fascination och känsla för denna magiska värld. En lysande
bok som kommer att entusiasmera generationer av
krypletare, små som stora. Helhetsbetyg: 5.» btj
»Författarens intresse för och kärlek till alla dessa små
kryp lyser över varje sida och får läsaren med sig.»
dagensbok

Förtrollad trädgård, Cecilia Ottenby
April 2020. Fakta för barn. 56 s. Inbunden. Format:
230 x 230 mm
ISBN 978-91-27-16307-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-16308-9
EBOK, PDF 978-91-27-16309-6
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LÄS OCKSÅ:

Tulpan

Tulpanen är vårens största växtkändis. Den här
vackra lökväxten har i alla tider varit en favorit hos
växtsamlare världen över. Den kom till Europa via
Turkiet på 1500-talet och blev genast älskad för
sina fantastiska färger och former. I Nederländerna
blev den så populär att en så kallad tulpanhysteri
bröt ut i början av 1600-talet. Plötsligt blev lökarna
väldigt värdefulla och man kunde köpa ett fint hus
med trädgård för en tulpanlök.
När tulpanyran tillslut hade lagt sig var blomman fortfarande en älskling hos många. Den har
tillexempel blivit avmålad av kända konstnärer
som Rubens och Renoir.
Men tulpanen är mer än en skönhet i rabatten. Under svåra tider har den räddat människors liv. Som under andra världskriget då man åt
blomsterlökarna för att inte svälta. Många tulpaner
innehåller dock farliga ämnen, så lägg den inte på
tallriken om du inte är säker på att den är ätlig.
I dag odlas runt tre miljarder lökar om året i
Nederländerna och odlarna tävlar om vem som
kan få fram de mest häpnadsväckande sorterna.

Den lilla dvärgtulpanen

är släkt med den vilda tulpanen.

Den flammande spindeltulpanen.

Visst ser glasstulpanen
smarrig ut?

Den färggranna

papegojtulpanen.

Den svarta fransiga tulpanen
ser riktigt mystisk ut!

Tulpanen har fått sitt namn efter
det persiska ordet för turban.
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Spökdiktare och slottspoeter
Tove Berggren
Var kommer de gamla loggböckerna ifrån? Varför är barnen så trötta och vad är det de skriver? Fröken Rut vet att
man inte får tjuvläsa, men kan inte låta bli. Plötsligt ramlar en bokstavskopp i golvet och loggboken hon öppnat slår
igen. Snabbt drar hon undan handen och skyndar ut från
Grefvinnans skrifrum, nedför den långa slottstrappan…

FOTO: K ALLE SANNER

Vad är det som pågår i det gamla slottet egentligen?
En mystisk katt med lappar i pälsen, en försvunnen
bokstav och några skor som traskar runt. Samtidigt
som Maria, Alice, Osman, Storm och de andra barnen
är på skrivläger har de gamla spökdiktarna vaknat till
liv och de har saker att säga.
En riktigt mysig kapitelbok som också innehåller
skrivövningar för att väcka skrivlust och kreativitet.
Korta kapitel och humoristiska illustrationer i svartvitt gör denna bok lätt att läsa, från ca 9 år.
tove berggren är författare och skrivpedagog och
har tidigare gett ut böckerna om Lennart Lordi. Hon
arbetar med Skapande Skola och gör skriv-workshops
för barn och unga.
hanna granlund är illustratör och har bland annat
illustrerat serien Spöksystrar av Mårten Melin och Att
börja skolan (En bok för alla).

Spökdiktare och slottspoeter, Tove Berggren
Mars 2020. 9–12 år. 160 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Hanna Granlund. Format:
150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16314-0
EBOK 978-91-27-16315-7
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Hitta Tjina!
Moni Nilsson

FOTO: K ARL GABOR

Det senaste året har de alltid hängt ihop. Saga, Tjina
och Svante alltså. Men nu är det bara Saga och Svante
kvar, för Tjina är försvunnen. Och när hon försvann
tog hon allt det spännande och roliga med sig. Det
spelar ingen roll hur mycket Saga och Svante letar och
frågar, ingen verkar ha en aning om vart Tjina tagit
vägen, inte ens fröken.
Men när Saga och Svante inser att även Korv-Oskar
är försvunnen – han som jobbade i korvkiosken och verkade känna Tjina – förstår de att något hemskt måste
ha hänt. Kanske är Tjina kidnappad? De bestämmer
sig för att hitta Tjina, kosta vad det kosta vill.
Sagas och Svantes rotande i mysteriet väcker fler
och fler frågor. Varför har Tjina använt sig av olika
namn? Vem är det som skickar hotfulla sms och vilken
roll spelar det läskiga motorcykelgänget Vargarna? Ju
närmare Saga och Svante kommer gåtans lösning desto
farligare blir det. Kommer de att hitta Tjina innan det
är för sent?
är en av våra mest älskade barn- och
ungdomsförfattare. Sitt stora genombrott fick hon med
böckerna om Tsatsiki. Hon är flerfaldigt prisbelönad
och hennes böcker är översatta till över tjugo språk.
moni nilsson

Hitta Tjina! Moni Nilsson
April 2020. 9–12 år. 160 s. Inbunden. Omslag:
Eric Thunfors. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16400-0
EBOK 978-91-27-16401-7
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Brevet från mig
Dikter för unga

Lena Sjöberg
»Jag vill att boken ska vara ett allkonstverk som
verkligen inspirerar till användning, och jag älskar att
hoppa mellan genrer och prova nytt. Ålderskategorier
struntar jag helst i och är övertygad om att bra texter,
bilder och berättelser når bortom snäva klassificeringar. Min önskan är att varje bok ska kännas som en
present i händerna på den som ska till att läsa!»
lena sjöberg

En vibrerande nattlig bussresa, stillheten i en älskad
mormors kök, sorlet från en sensommarbalkong, den
isande kylan hos den som nyss blivit lämnad, en dotter
som vill sin mamma väl, en puls som dunkar, en dörr
som slår igen … Brevet från mig innehåller dikter om att
vara förälskad, sviken, rädd eller hoppfull. Dikter om
att ta språnget ut i livet, eller om att tveka ett ögonblick i någons varma, trygga famn.
har sedan debuten utkommit med bilderböcker, serier, faktaböcker och poesi. För den på vers
skrivna Tänk om … blev hon Augustnominerad och
tilldelad Elsa Beskow-plaketten.

FOTO: BRUNO WEGELIUS

lena sjöberg

Brevet från mig. Dikter för unga, Lena Sjöberg
April 2020. Ungdom. 80 s. Inbunden. Format:
137 x 209 mm
ISBN 978-91-27-16286-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-16287-7
EBOK, PDF 978-91-27-16288-4
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Närmar du dig mjukt
Jacqueline Woodson
När Ellie och Jeremiah möts är det kärlek vid första
ögonkastet och när de är ensamma är allt så enkelt, rent
av magiskt. Men Ellie är en vit judinna och Jeremiah
är svart och det finns många hinder för deras kärlek;
rasism, polisvåld och omgivningens fördomar.
Woodson skriver lyriskt och ömt om den första kärleken, att få älska den man vill och få vara den man är.
jacqueline woodson är en av USA:s främsta barn- och
ungdomsboksförfattare. Hon är flerfaldigt prisbelönad,
har varit nationell läsambassadör, gjort ett TED-talk
och tilldelades Astrid Lindgren Memorial Award 2018.

FOTO: CARLOS DIAS

»Woodson lyckas ännu en gång klarsynt och säkert
gestalta känsliga, till och med explosiva, frågor på
djupet.» publishers weekly
»Insiktsfullt utforskar Woodson ett spektra av kärlek,
tillit och vänskap i sin skildring av två familjers historia. En rik berättelse präglad av psykologisk lyhördhet
och en skarp blick på samhället.» kirkus

Närmar du dig mjukt, Jacqueline Woodson
Mars 2020. Ungdom. 220 s. Inbunden.
Omslag: Sara R. Acedo. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16112-2
EBOK 978-91-27-16113-9

22

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

Pocket
Guldkompassen,
Philip Pullman
Pullmans älskade klassiker
Guldkompassen är aktuell
som teve-serie på HBO.
November 2019. Översättning: Olle Sahlin.
ISBN 978-91-27-16636-3

Lyras färd, Philip Pullman
Klassikerserien Den mörka materian har äntligen fått
sin uppföljare. Boken om stoft är en serie som utspelar
sig i Lyras värld och flera gamla bekantskaper dyker
upp. Författaren väver in nya insikter om världen och
det mystiska stoft.
Mars 2020. Översättning: Helena Riedelberg. Omslag: Tom Sanderson.
ISBN 978-91-27-16548-9

Semlan och Gordon. Kärlek, kyssar och
rekord, Moni Nilsson
»Skildringen av Semlans vardag har många inslag av
fars och absurditet, men under den uppsluppna ytan
finns också allvar.» svenska dagbladet
Mars 2020. Omslag: Sara R. Acedo.
ISBN 978-91-27-16608-0

Semlan och Gordon. Svarta hål och
brustna strängar, Moni Nilsson

Mars 2020. Omslag: Sara R. Acedo.
ISBN 978-91-27-16609-7

svarta hål
och brustna

&

sträng ar

»Semlanböckerna är beroendeframkallande och
trösterika!» btj
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