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Innehåll

Lilla Törnrosa  Ane Gustavsson s. 4 Juni
Nalle Bruno reser till månen  Gunilla Ingves s. 6 Augusti
Mulle Mecks stora bok om bilar  George Johansson och Jens Ahlbom  s. 7 Maj
Mulle Mecks stora bok om maskiner  George Johansson och Jens Ahlbom s. 7 Maj
Jojje 5 år  Ellen Karlsson och Monika Forsberg s. 8 Augusti
Tänder  Bengt-Erik Engholm och Jojo Falk s. 10 Augusti
Börja krypleta!  Cecilia Ottenby s. 11 Maj 
Något litet och fluffigt  Tove Jonstoij och Tindra Jonsdotter s. 12 Augusti
Det fina med Kerstin  Helena Hedlund  s. 13 Augusti
Katitzi i Gamla stan och Uppbrott  Katarina Taikon s. 14 Juni
Trettonde sommaren Gabriella Sköldenberg s. 15 Maj
Hjärtat är en knuten hand  Ingrid Ovedie Volden s. 16 Maj
Berget offrar Madeleine Bäck s. 17 Augusti

Titel
Förnamn Efternamn

Madeleine F. Lena Einhorn
Oktober 2016. 180 s. Inbunden. Format:  
135 x 190 mm. ISBN 978-91-27-14423-1

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

Facebook: naturochkultur

Instagram: @naturochkultur

Twitter: @naturochkultur

Kontakt
Ami Mörén  PR-ansvarig skönlitteratur 08-453 86 95
Helena Eitrem  PR-ansvarig sakprosa 08-453 86 40
Jill Eriksson   PR-ansvarig illustrerad fakta 08-453 87 23
Sanna Wallin  PR-ansvarig psykologi och pedagogik 08-453 86 93
Linn Bäckström  PR-ansvarig barn & ungdom 08-453 86 45
Eva Schönning  Informationskoordinator 08-453 86 82 
Anna De Geer Försäljningsansvarig 08-453 87 07
Sofia Cecioni Säljare/storkundsansvaig 08-453 87 51

Mejla oss gärna på fornamn.efternamn@nok.se  
Växel: 08-453 86 00  Fax: 08-453 87 90  Mejl: info@nok.se
Katalogens ISBN: 978-91-27-15914-3

Högupplösta bokomslag och författarporträtt för fri publicering  
i samband med recension kan hämtas på www.nok.se/press

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

Natur & Kultur
Karlavägen 31
Box 27323
102 54 Stockholm
www.nok.se
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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att 
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka 
för tolerans, humanism och demokrati.
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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att 
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka 
för tolerans, humanism och demokrati.
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Titel
Förnamn Efternamn

Fyra prästgårdsbarn och en hund springer över en blå-
sig hed. Det är en underlig plats, där fantasin härskar 
och allt du diktar kan bli verklighet. En ljunghed där 
en blyg flicka kan bli både hertig och sjöfarare. 
 I en annan tid följer soldaten Shaw den smala vägen 
mellan liv och död, vilse i ett krig ingen förstår. Det 
stora kriget kallas det av dem som var med, som om 
alla andra krig gömts av detta väldiga – en kamp som 
gör likbål av en hel värld.
 Fantasi, finurlighet och glömda språks grå nycklar 
är vad som öppnar portar mellan världar – till land-
skap av  Svindlande höjder eller Dödens underjordiska 
hamnar.
 Eva-Marie Liffners femte roman Blåst! handlar 
om barnen Brontë, den handlar om en soldat vilse i 
det  första världskriget, men främst är det en historia 
om  fantasins kraft och förmåga att övervinna såväl 
glömskan som döden. På ett överraskande sätt väver 
hon samman  syskonen Brontës fantastiska världar med 
J.R.R. Tolkiens, hundra år senare. Blåst! är en hyllning 
till litteraturens  förmåga att sudda ut gränser mellan 
dröm och vaka,  mellan nu och då.

eva-marie liffner har tidigare varit verksam som 
journalist och har belönats med ett flertal priser för sitt 
författarskap, bland annat Polonipriset för sin debut 
Camera (2001) och Göteborgs-Postens litteraturpris 
2012. Hon har nominerats till Augustpriset två gånger, 
för  romanerna Imago (2003) och Lacrimosa (2011). 
Blåst! är hennes femte roman.
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Innehåll
SKÖNLITTERATUR 

Människan är den vackraste staden  Sami Said s. 4 September
Rosenregimen  Elin Bengtsson s. 6 September
Gränsen Elise Karlsson s. 7 Augusti
Geniet från Breslau  Lena Einhorn s. 8 Augusti
Arv och miljö  Vigdis Hjorth s. 10 September
Idioten  Elif Batuman s. 12 September
La cheffe Marie NDiaye s. 13 Oktober
Den brinnande flickan Claire Messud s. 14 Oktober
Nämenvaf...  Jan & Maria Berglin s. 15 Oktober
Stoner  Johan Williams s. 16 November
Augustus  Johan Williams s. 16 November
Butcher’s crossing  John Williams s. 16 November

SAKPROSA

John Williams: Mannen som skrev den perfekta romanen  Charles J Shields  s. 17 November
Orden som formade Sverige  Elisabeth Åsbrink s. 18 Augusti
Mellantid  Marina Benjamin s. 20 September
Minnesstädningen  Helin Sahin s. 21 Oktober
21 tankar om det 21:a århundradet Yuval Noah Harari  s. 22 Oktober
Mellan raderna  Jenny Nordlander s. 24 Augusti
Internet är trasigt Martin Gelin & Karin Pettersson s. 25 November
Sex & lögner Leïla Slimani s. 26 Oktober
Känslornas idéhistoria  Kristiina Savin s. 27 November
Horet i Hälsta  Karin Hassan Jansson & Jonas Lindström   s. 28 September
Väggarnas vittnesbörd  Dominic Ingemark s. 29 Oktober
Stridens skönhet och sorg 1918  Peter Englund s. 30 November

POCKET 

Levande och döda  Han Kan  s. 32 Oktober
I en skog av Sumak  Klas Östergren s. 32 Oktober
Exit väst  Mohsin Hamid s. 32 September
Sällskapet  Christina Hesselholt  s. 33 Oktober
På väg från Atocha  Ben Lerner s. 33 September
Gudarna  Elin Cullhed s. 33 September
Livet  Åsa Moberg s. 34 September
1947  Elisabeth Åsbrink  s. 34 September
Aldrig en av oss  Yvonne De Geer s. 34 September

PSYKOLOGI & PEDAGOGIK

Så skapas känslor  Lisa Feldman Barrett s. 36 November
Känslor som kraft eller hinder  Hanna Sahlin & Elizabeth Malmquist s. 37 November
Tio i tolv  Alexander Rozental, Martin Oscarsson & Per Carlbring s. 38 December
Vägen ur utmattningssyndrom  Giorgio Grossi & Kerstin Jeding s. 39 September
Telomereffekten  Elizabeth Blackburn & Elissa Epel s. 40 Oktober
Autismhandboken  Katarina A. Sörngård  s. 41 September
Medveten ekonomi  Shoka Ahrman & Frida Treschow s. 42 Augusti
Pengar på hjärnan  Dan Ariely & Jeff Kreisler s. 44 September
Självledarskap  Nicolas Jacquemot s. 45 Oktober
Innovativ rekrytering  Thomas Eklöf & Nils Hallén s. 46 Augusti
Gruppens grepp  Mikael Klintman, Thomas Lunderquist & Andreas Olsson s. 47 September
Den läsande hjärnan Daniel Willingham & Julia Uddén s. 48 Augusti
Älskade förbannade tonåring  Birgitta Kimber & Virginia Molgaard s. 49 Augusti

FAKTA

Vego currry  Nahid Hassan s. 50 Oktober
Soppa, potage & buljong  Tommy Myllymäki s. 52 September
Efterrätter  Olle T Cellton s. 54 September
Köpenhamn för foodisar  Erik Eje Almqvist s. 56 September
Pasta på italienska  Sara Berg s. 58 Oktober
Nebbiolo – så funkar det  Alf Tumble & Petter Alexis Askegren s. 60 November
¡Taco Loco! Jonas Cramby s. 61 September
Mackor  Jonas Cramby s. 61 September
Vin med adress  Alf Tumble s. 61 November
Krukväxter för alla  Agnes Stuber s. 63 September
Lappat och lagat  Kerstin Neumüller & Douglas Luhanko s. 64 Oktober
Djurens känslor  Per Jensen s. 65 Oktober
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Människan är den vackraste staden, 
Sami Said
September 2018. 350 s. Inbunden med 
skyddsomlsag. Omslag: Elina Grandin. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15502-2
EBOK 978-91-27-15503-9

Världens hjärta var är det var är det var är det? Där ute i det 
okända finns det en kraft som drar i oss, du förstår va, och 
jag lyssnar, jag är beredd att bryta upp och börja om men den 
avslöjar inte vilken riktning man ska ta. Man måste själv 
avgöra om känslan blir starkare eller svagare. Är det hit eller 
dit? Ibland tänker jag att den inre kompassen ska leda mig 
rätt, ibland att den är en fiende som för oss vilse.

San Francisco är en självutnämnd upptäcktsresande från 
Afrikas horn, tillfälligt strandsatt i norra Europa. Peng-
arna är slut och gränserna har stängts. Tillvaron i det nya 
landet går ut på att hitta ett sätt att ta sig vidare. Till skim-
ret, till Amerika kanske. Vägen, den är också människorna 
man tyr sig till. Manni som delar ut reklam och är beredd 
att utplåna sig själv i jakten på papper. Richard, före detta 
Hussein, som tror att män i kostym är ute efter honom. 
Isol med ett vapen i väskan. Madam som sköter om par-
ken på ön efter sin framlidna man. Och Yei, älskade galna 
Yei, vännen som han tappat bort någonstans på resan och 
återfinner igen.
  Allt är i rörelse, och alla är på sin vakt, jagade rent av. 
Men av vilka? Lånehajar? Säkerhetstjänsten? Passpolisen? 
Maskerade svartuppar som vill återta ön och parken? Sin 
egen historia?
  Än sen, säger Yei. Låt demonerna komma.
  Det måste finnas något för oss där ute, säger San Fran-
cisco, det bara måste.

sami said, som debuterade med Väldigt sällan fin (2012) är 
tillbaka med en mästerlig roman fylld av liv och humor. Vi 
tvekar inte att kalla den en språklig triumf. Sapeurer från 
Brazzaville samsas med fascister och asylaktivister i en 
kalejdoskopisk berättelse om vår tid. 

Människan är den vackraste 
staden 
Sami Said

NoK-Katalog-höst 2018-Inlaga kopia.indd   5 2018-03-28   19:07



6 S KÖ N L I T T E R AT U R  ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  H Ö S T  2018

Det fi nns ett våld som smakar fl orsocker på läpparna, ett pud-
rat våld över ansiktet, den som inte förstår det vet ingenting. 
Det fi nns alltid strax under rosenbladen, strax under de såsiga 
tallrikarna, i alla lägenheter, inte bara i vår.
 
Niko kommer från den rökiga våren, en plats på landsbyg-
den som få vet namnet på. Hon är en kråka som vill allt, 
som inte vill kompromissa. I universitetsstaden dit hon 
fl yttat möter hon Emmy. ”Så det är en fl icka”, säger hennes 
mamma i telefonen. ”Inte precis en fl icka. En butch.” ”En 
buss?” Ja, de träffas på en buss, och livet förtrollas, blir 
skirt, ljust och skört. Erotiken och närheten till Emmy öpp-
nar Nikos värld, men det är någonting annat som stängs. 
 Emmy har tydliga konturer, kör motorcykel och lever ett 
ordnat liv med välmående krukväxter. Hon är oförstående 
inför Nikos lust att spränga sig igenom språket, dansa, 
söka sig till sin gräns. Den gemensamma lägenheten börjar 
kännas klaustrofobisk, men hur lämnar man kärleken när 
man väl fått in den i sitt liv? Hur förhandlar man aptiten 
och relationen, en regim som kräver att man inordnar sig i 
ett färdigtuggat språk? 
 Rosenregimen är en lyriskt skimrande och känsloladdad 
roman om kärlek och politik och att söka ett nytt språk för 
sina erfarenheter. Om konfl ikten i begäret, om frihet och 
tillblivelse.

elin bengtsson nominerades till Augustpriset och Nordiska 
rådets litteraturpris för sin senaste bok  Ormbunkslandet. 
Hon är också doktorand i genusvetenskap.
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Rosenregimen
Elin Bengtsson

Rosenregimen, Elin Bengtsson 
September 2018. 200 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Moa Schulman. 
Format: 125 x 198 mm 

ISBN 978-91-27-15469-8
EBOK 978-91-27-15470-4
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7H Ö S T  2018 ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  S KÖ N L I T T E R AT U R

Jag jobbar med en bok som heter Det är antropocent på 
 jorden. Den handlar om hur vi står inför utmaningar men 
också möjligheter.

Emma, som i Linjen gjorde vad som helst för att hålla sig 
fast när det gungade omkring henne, är kvar på samma 
arbetsplats. Ett öppet kontorslandskap i en glasbyggnad, 
kaffeautomaten, mötena, produkten som ska säljas på en 
marknad.
 Frågan är, vad vill marknaden ha nu? Självhjälpsböck-
erna kommer ut enligt tidplanen, men samhället utanför 
kontoret förändras snabbt. Linjen som dragits mellan de på 
insidan och de på utsidan dras nu allt hårdare, längs med 
landets gränser.
 Emma blir sjuk och hennes robotlika engagemang för 
arbetet förändras. Hon börjar intressera sig för relationer, 
wellness, politik och tar sig an allt det nya med samma 
besatthet med vilken hon tagit sig an arbetet. Hon ska bli 
bäst på att vara partner, bäst på att slappna av, bäst på att 
vara engagerad. Hon arbetar nu, liksom så många i vår tid, 
med sin kropp. Andningen har blivit allt för henne. Men 
vad betyder det? Vi fyller havet med döda. Vi fyller havet med 
avfall. Vi förlorar känslan för vad som är vad. Någonting står 
inte rätt till. Kan något som liknar verklig insikt trots allt 
vara på väg att växa fram inom henne?

elise karlsson är tillbaka med en roman som tar vid där 
Linjen (2014) slutade, och som med samma lakoniska humor 
undersöker vår tids konfliktlinjer och neuroser. Mellan de 
två böckerna kom Klass (2017), som liksom Linjen hyllades 
för sin stilistiska och analytiska skärpa. Elise Karlsson 
är författare, litteraturkritiker och redaktör.
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Gränsen
Elise Karlsson

Gränsen, Elise Karlsson 
Augusti 2018. 200 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Moa Schulman. 
Format: 125 x 198 mm

ISBN 978-91-27-15602-9
EBOK 978-91-27-15603-6

NoK-Katalog-höst 2018-Inlaga kopia.indd   7 2018-03-28   19:07
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Hanna har just påbörjat sin andra utbildning på kort tid. 
Studierna på Konstfack har hon abrupt avbrutit. Nu går 
hon sen två veckor tillbaka på Författarskolan.
 Det är måndag morgon, och eleverna ska för första 
gången få träffa Pål Berger, berömd författare och egensin
nig pedagog. 
 Har ni, frågar han, lust att göra ett gemensamt projekt? 
Han halar upp sju pyttesmå gula lappar, som han håller 
framför sig som en solfjäder.
 Det visar sig att de sju lapparna är annonser, mer än 
åtta år gamla och från Gula Tidningen. Och de är märk
liga. Samtliga är undertecknade av ›Madeleine F.‹, som 
erbjuder sina tjänster som städhjälp, språklärare, konstnär, 
konsert musiker, balettinstruktör och civilingenjör. Nu ska 
de skriva fram den här personen på sitt eget sätt. Men för 
Hanna blir det en personlig fråga. Hon måste ta reda på 
vem kvinnan är.
 Madeleine F. är en roman om sökande. Efter en mystisk, 
mångbegåvad person, som är som uppslukad av jorden. 
Efter lösningen på en gåta, som tycks liksom utlagd
för att gäcka. Och slutligen om sökandet efter inspiration 
och identitet.

lena einhorn är filmare och författare, och har givit ut åtta 
böcker, både romaner och sakprosa. Hennes senaste bok 
på svenska är Blekingegatan 32 (2013), en roman om Greta 
Garbo. Hennes berättelse Ninas resa, om modern Nina, som 
var bland de sista som lämnade Warszawas getto levande, 
blev både bok och film, och belönades med både August
priset och två Guldbaggar.

Titel
Förnamn Efternamn

Titel. Författare
Månad 2018. 180 s. Band. Omslag: Format:  
XXX x XXX mm. ISBN 978-91-27-XXXXX-X
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Var han ett geni? Eller bara en osedvanligt ambitiös ung 
man, med ett faderskomplex och en ofördelaktig härkomst 
i bagaget? Och hon? Så blyg, så försynt. Vad drev henne att 
bli den första kvinnan att doktorera i kemi i sitt land?
Fast en sak var ändå uppenbar: De var som skapta för 
varandra … Eller?

Fritz Haber. Clara Immerwahr. Två unga människor som 
växte upp under den mest löftesrika av tidsåldrar, i den 
mest framgångsrika av nationer – det kejserliga Tyskland. 
 Han var nära vän till Albert Einstein och hela tiden 
nära att lösa gåtan om hur man skulle kunna lösa jordens 
försörjningsproblem.
 Hon var uppvuxen i en varm, välbärgad och stöttande 
familj, som bistod henne i alla hennes extraordinära strä-
vanden.  
 Allt borde ha varit perfekt. Om det inte vore för att den 
mest framgångsrika av nationer var en bomb som väntade 
på att brisera.
 Om det inte vore för att en ung judisk man, som älskade 
sitt land, och som inbjöds att leda ”kejsarens akademiska 
gardesregemente”, inte kunde välja rätt mellan stor veten-
skap och blind patriotism.
 I Geniet från Breslau har Lena Einhorn skrivit en fasci-
nerande och gripande historia om ett turbulent äktenskap 
under de årtionden då mänskligheten gick från löftesrika 
framtidsutsikter till det ödesdigra första världskriget.

lena einhorn är författare och regissör. Hennes senaste roman 
Madeleine F., som kom ut 2016, fick omdömet ”spännande som 
en psykologisk thriller”. I romanen Blekinge gatan 32 har hon 
gestaltat Greta Garbos liv som det såg ut före genombrottet, och 
i Ninas resa har hon berättat historien om sin mor, en av de sista 
som lämnade Warszawas ghetto levande. Den blev också film, 
och de två versionerna av Ninas resa belönades med respektive 
två Guldbaggar och ett Augustpris.

Geniet från Breslau
Lena Einhorn

Geniet från Breslau, Lena Einhorn
Augusti 2018. 400 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Beatrice Bohman. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15060-7
EBOK 978-91-27-15061-4
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Att ingen av er någon enda gång har frågat mig om min histo-
ria, har jag upplevt och upplever jag som en stor sorg.

Så skriver den äldsta dottern Bergljot i ett mejl till sina 
systrar, efter det att en häftig diskussion om förskott på ett 
arv har blossat upp. De är fyra vuxna syskon, och föräld-
rarna har meddelat att två av döttrarna ska få ärva som-
marstugorna som alla har ett förhållande till. Men vad är 
stugorna värda? Och vem får vad? Under bråket om arvet 
pulserar en långt mer smärtande nerv. Det handlar om vem 
som blev älskad och vem som blev utsatt som barn. 
 Arvstvisten sätter igång en kraftfull och ohejdbar 
rörelse, där de tysta ytor och hemligheter som präglat 
familjen måste börja avtäckas.
 Bergljot har brutit med familjen men nu kräver hon för 
första gången att bli lyssnad på. Det krävs mod för att orka 
hävda sin version av en stelnad familjehistoria. Men bara 
genom att berätta, och formulera även det som är outhärd-
ligt smärtsamt att återvända till, kan man komma vidare.  

Vigdis Hjorths starka roman om en kvinnas kamp för att få 
äga sin egen berättelse och de svåra syskon- och föräldrare-
lationerna blev en sensation i Norge. Romanen har sålt 
i 150 000 exemplar, översatts till en rad språk och nomine-
rades till Nordiska rådets litteraturpris.

vigdis hjorth är en av Norges främsta författare, med 30 
utgivna böcker bakom sig i flera genrer. Arv och miljö blev 
en publik- och kritikersuccé och har debatterats och disku-
terats flitigt. 

»Hjorths författarskap kommer att bli ihågkommet som ett 
referensverk för att förstå nära relationer mellan människor 
omkring millennieskiftet. […] Ett liv i absolut samförstånd 
finns inte. Men jag kan svårligen tänka mig bättre ledljus 
än Vigdis Hjorths romaner, om man letar.«
klassekampen 

Arv och miljö 
Vigdis Hjorth

Arv och miljö, Vigdis Hjorth
September 2018. Översättning: Ninni Holm
qvist. 400 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Öyvind Torseter/Conny Lindström 
Format: 155 x 228 mm 

ISBN 978-91-27-15300-4
EBOK 978-91-27-15301-1
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Det är 1995 och e-post är helt nytt. Turkisk-amerikanska 
Selin anländer till Harvard för att läsa litteratur. Hon 
är intresserad av allt, omåttligt begåvad, lång och avig. 
Genom den excentriska Svetlana lär hon känna Ivan, 
en äldre matematikstudent från Ungern. Selin och Ivan 
inleder en relation som helt och hållet försiggår via e-post. 
Deras märkliga och pretentiösa brevväxling för dem när-
mare varandra, men ska Selin våga byta ut språket mot en 
fysisk kropp?
 I romanens andra del hamnar Selin som engelsklärare 
på den ungerska landsbygden. Tilltaget har någonting med 
hennes känslor för Ivan att göra, men vad? Selin utsätter 
sig för det nya med glupande aptit, men är på unga vuxnas 
vis hopplöst fast i sig själv – och ingenting verkar någonsin 
hända henne, annat än i hennes huvud. Missförstånden och 
pinsamheterna haglar. 

Med Idioten har Batuman bearbetat en roman hon skrev 
för många år sedan, närmare den egna erfarenheten av att 
vara ung och oförmögen. Kort sagt, en idiot. Hon låter en 
ung kvinna pröva tanken om ett skrivande liv och att det 
måste finnas någonting bortom den kvinnliga tillblivelsens 
standard berättelse om att vara älskad av en man. ”Bokens 
spänningsfält fanns i mitt eget liv”, säger Elif Batuman, 
”och jag föreställer mig att den fortsätter att finnas i många 
unga kvinnors liv.” 
 Idioten är en briljant, oformlig, mycket rolig och säregen 
roman om litteratur, ambition och kärlek.

Turkisk-amerikanska elif batuman är författare till den 
vildsint originella De besatta: äventyr med ryska böcker och 
människorna som läser dem, som kom på svenska 2012. Hon 
är sedan 2010 fast medarbetare i The New Yorker och har 
en doktorsexamen i rysk litteratur från Stanforduniversi-
tet. Hon läser eller talar sju språk. Följ henne på Twitter @
BananaKarenina

Idioten, Elif Batuman
September 2018. Översättare: Anna Lind
berg. 450 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Oliver Munday/Sara R. Acedo. 
Format: 155 x 228 mm 

ISBN 978-91-27-15417-9
EBOK 978-91-27-15418-6
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La cheffe, som hon romanen igenom kallas, kommer från 
enkla förhållanden i sydvästra Frankrike och skickas som 
fjortonåring iväg till en förmögen familj för att arbeta som 
hemhjälp. När kocken i familjen åker på semester får hon ta 
över köket och upptäcker då matlagningen, som ska komma 
att bli hennes liv.
 Sexton år gammal blir hon gravid, vem pappan är förblir 
oklart. Hon föder en dotter som delvis får växa upp hos 
hennes föräldrar, alltmedan hon satsar på sitt yrkesliv, 
utvecklar nya rätter, öppnar restauranger, får sin första 
Michelinstjärna och senare också får bevittna allt detta 
rasa ihop.
 Vi får följa hennes liv, hennes såriga relation till sin dot-
ter och hennes livslånga passion för gastronomin. 
 Berättaren i boken är en anställd på hennes restaurang, 
han är bara hälften så gammal som hon, han beundrar och 
älskar henne på avstånd, och det är genom hans berättelse 
som vi får lära känna denna outgrundliga, mångbottnade 
person.

Marie NDiaye, en av Frankrikes främsta författare och 
ständigt nobelpristippad, har skrivit en roman som är en 
hyllning till gastronomin som konstform: ljusare och mer 
lättillgänglig än hennes tidigare romaner, men lika fascine-
rande och gåtfull.

marie ndiaye är född och uppvuxen i Frankrike. På 
svenska finns sedan tidigare Tre starka kvinnor, som 
tilldelades Goncourtpriset 2009, Mitt instängda hjärta och 
Ladivine. 2013 nominerades hon till Man Booker Interna-
tional Prize.
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La cheffe
Marie NDiaye

La cheffe. Roman om en kock, Marie NDiaye
Oktober 2018. Översättare: Maria Björkman. 
300 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Sara R. Acedo 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15246-5
EBOK 978-91-27-15249-6
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»Långt innan Elena Ferrantes framgångar med Neapelkvar-
tetten, som också handlar om den sammansatta och kom-
plicerade livslånga vänskapen mellan två kvinnor, skrev 
Messud romaner på temat med en sällsam intensitet, och 
insisterade stillsamt på att kvinnors inre liv var ett ämne 
värdigt en särskild sorts uppmärksamhet.«
new york times magazine 

Julia och Cassie har varit bästa vänner sedan de gick i 
förskolan. De har delat allt, inklusive en längtan bort från 
Royston, den sömniga staden i Massachusetts där de växer 
upp. Men när flickorna når tonåren börjar de glida ifrån 
varandra. Deras olika klassbakgrunder gör sig gällande, 
och Cassie slår in på en farlig väg som i slutändan kommer 
att förstöra hennes äldsta och viktigaste vänskap. 
 Julia berättar om vad som hände då, när allt börja falla 
isär. Men medan hon berättar, blir det allt tydligare att histo-
rien om Cassie och deras vänskap glider henne ur händerna. 
 Hur väl känner vi egentligen oss själva och våra när-
maste? Och hur förstår vi berättelsena om våra liv, som 
ibland skymmer en annan, sannare verklighet? Den 
brinnande flickan är ett psykologiskt ödesdrama som lånar 
tragedins form för att berätta om barndomens frihet, kvin-
nors vuxenblivande och hur det ser ut när fantasierna och 
drömmarna möter en skitigare verklighet.  

claire messud är författare till fem skönlitterära böcker. 
Den senaste romanen på svenska var Kvinnan på övervå-
ningen (2014). 2019 kommer hennes genombrottsroman 
Kejsarens barn för första gången i svensk översättning. 
Messud undervisar i skrivande och bor i Cambridge tillsam-
mans med sin make, litteraturkritikern James Wood, och 
deras två barn.
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Claire Messud

Den brinnande flickan, Claire Messud
Oktober 2018. Översättare: Eva Johansson. 
300 s. Inbunden. Omslag: Sara R. Acedo. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15317-2
EBOK 978-91-27-15318-9
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Nämenvaf…
Jan & Maria Berglin

Nämenvaf… Jan & Maria Berglin
Oktober 2018. 128 s. Danskt band. Omslag: 
Conny Lindström. Format: 210 x 230 mm 

ISBN 978-91-27-15908-2 
EBOK, EPUB3 978-91-27-15910-5
EBOK, PDF 97-891-27-15911-2

Det finns tillfällen i livet som vi aldrig riktigt står rustade 
inför. Som när det orangea pensionskuvertet anländer. 
När vi öppnar kylskåpet på kvällen. När vi försöker hitta 
något meningsfullt att se på tv. Och, inte minst, när vi gör 
misstaget att ta en ärlig titt i badrumsspegeln. I sådana 
situationer är svaret alltid detsamma: ”Nämenvaf...”
 
I över tre decennier har Jan och Maria Berglin skildrat 
läget i landet med sin oefterhärmliga blandning av humor, 
samhällskritik och vankelmod. Nämenvaf… är deras nya 
samling av fyrrutingar och ensidesteckningar från året 
som gått – dagsfärsk humor som aldrig blir inaktuell. 

jan berglin är tecknare och lärare. maria berglin är 
skribent och konstnär. De är bosatta i Gävle. Jan Berglin 
har mottagit flera priser och utmärkelser, bland annat Alf 
Henrikson-priset 2004 och Albert Engström-priset 2007. 
Tillsammans erhöll de Natur & Kulturs Kulturpris 2013. 
Deras serie publiceras varje vecka i åtta svenska dagstid-
ningar.
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STONER

JOHN 
WILLIAMS
AUGUSTUS

JOHN JOHN 
WILLIAMS
 BUTCHER’S
CROSSING

JOHN JOHN 
WILLIAMS

STONER

 Augustus
John Williams
»Augustus är en tidlös och djupt drabbande roman. Den säger 
mycket om maktens väsen – men kanske ännu mer om livets. 
Den tar inte ställning till om Roms första kejsare var en upplyst 
fridsfurste eller en hänsynslös tyrann. Däremot tar den – liksom 
all stor litteratur – ställning till vad det är att vara människa.«
dagens nyheter

Stoner
John Williams
»Stoner är en djupt gripande roman som fi ck mig att uppleva 
vad riktigt stor litteratur kan innebära.«
aftonbladet

Butcher’s crossing
John Williams
»I hisnande scener från ett jungfruligt Västern skapar John 
Williams bilder av jorden utan människor och en torrt 
 suggestiv berättelse om klaustrofobi under bar himmel 
växer fram.« 
dagens nyheter

Butcher’s crossing, John Williams
November 2018. 330 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Nina Ulmaja & Eva 
Wilsson. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15907-5

Augustus, John Williams 
November 2018. 400 s. Inbunden med 
skyddsomlsg. Omslag: Nina Ulmaja & Eva 
Wilsson. Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15906-8

Stoner, John Williams
November 2018. 300 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Nina Ulmaja & Eva 
Wilsson. Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15905-1
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Mannen som skrev den perfekta romanen, 
Charles J Shields 
November 2018. Översättning: Ragnar 
Strömberg. 350 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Nina Ulmaja & Eva Wilsson. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15471-1
EBOK 978-91-27-15472-8

John Williams svepte in närmast med orkanstyrka i den 
svenska kritiken och läsande allmänheten 2014, när den 
svenska översättningen av hans tredje roman Stoner kom 
ut. En på ytan ytterligt lågmäld men samtidigt obetving-
lig bok om en universitetslärare från små omständigheter, 
vars liv, som i mycket annat är solkat och brutet, lyses upp 
av kärleken till läsandet och litteraturen. Natur & Kultur 
följde upp detta med utgivningen av Butcher’s Crossing och 
Augustus, en västernroman om buffeljakt och en brevro-
man om Roms störste kejsare. Dessa tre böcker – som var 
de romaner han ville kännas vid – ser vid en första anblick 
ut att vara skrivna av tre olika författare, men när man 
läser dem ihop upptäcker man likheterna: utvecklingsro-
maner alla tre, om unga människor som formas och stöts av 
de uppgifter de sökt sig till.

Nu ger vi ut alla tre i påkostade nyutgåvor samtidigt med 
den första biografi n över den praktiskt taget okände förfat-
taren, som ett kvartssekel efter sin död framstår som ett av 
de stora amerikanska författarskapen under efterkrigsti-
den – det kanske inte kommer som någon direkt överrask-
ning att John Williams har en hel del gemensamt med sin 
romanperson William Stoner. Författaren är den ameri-
kanske biografi författaren Charles Shields, som tidigare 
bland annat har skrivit om Harper Lee och Kurt Vonnegut.

John Williams: Mannen som 
skrev den perfekta romanen
Charles J Shields

STONER

JOHN 
WILLIAMS

MANNEN 
SOM SKREV 
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När blev Sverige svenskt?
Det brukar ju heta att ”land ska med lag byggas”. 
 Men kanske kan man lika gärna tala om att land ska med 
ord byggas? Det är genom citat, traditioner, modeord och 
sångtitlar som vi gör oss en bild av vårt sammanhang, vårt 
arv, vår nation. Men tider förändras, språk förändras, nya 
ord kommer till, andra går förlorade. 
 I denna bok gör Elisabeth Åsbrink en forskningsresa 
genom svensk historia och talesätt, från den (kungliga) 
svenska avundsjukan till #metoo, för att ta reda på hur 
orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa 
värderingar i ord. 
 Det finns inte mycket som är självskrivet med de ord 
som vi uppfattar som grundstenarna i vårt nationsbygge. 
Däremot går det att på lite oväntade ställen hitta något 
som är typiskt svenskt, det vill säga en relativt tidig upp-
märksamhet på kvinnors och barns rättigheter i Det går 
an och Barnets århundrade. Men hur svenskt är egentligen 
ishockey? Och får man egentligen säga vad som helst ”i det 
här landet”? 
 Orden som formade Sverige är en personlig, rolig och 
bitvis provocerande läsning av svenskheten, en nödvändig 
komplicering av ett nationalitetsbegrepp som på sina håll 
blivit väl enkelt.

elisabeth åsbrink är journalist och författare, bosatt i 
Stockholm och Köpenhamn. Hon medverkar som skri-
bent, recensent och krönikör i Dagens Nyheter och även i 
dansk press. Hennes senaste bok 1947 blev en av årets mest 
prisade, och nominerades till Augustpriset. Hon belönades 
med Augustpriset för Och i Wienerwald står träden kvar 
2001. 

Orden som formade Sverige
Elisabeth Åsbrink

Orden som formade Sverige, 
Elisabeth Åsbrink 
Augusti 2018. 300 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15631-9
EBOK 978-91-27-15632-6
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Jag önskar inte längre det jag brukade önska. 

Så skriver Marina Benjamin i sin lågmälda men intensiva 
genomlysning av vad det innebär att bli femtio i en kultur 
som hyllar ungdomen och uppmanar kvinnor att dölja och 
förneka åldrandet. 
 För hennes del gick det väldigt fort. Vid 49 års ålder 
genomgick hon en livmoderoperation, vilket bokstavligen 
kastade henne in i klimakteriet. Håret blev torrt, hyn grå, 
hon vandrade sömnlös på nätterna.
 Det här är en bok för alla som vill spy på självhjälps-
böcker med käcka tillrop om att livet börjar vid femtio. Den 
ser på åldrandet med klarsyn och inte utan sorg, men med 
en stark vilja att utforska alla aspekter av det. Vad händer 
med förhållandet till en ännu äldre mor? Vad händer när 
en dotter börjar bli vuxen? Bland vännerna, som blir ännu 
viktigare, utspelar sig en tragedi. En av dem drabbas av 
en aggressiv cancer och går bort, dryga femtio år fyllda. 
Jämfört med henne har författaren ändå en framtid, vilket 
drabbar henne med starka känslor av skuld.
 Mellantid är indelad i kapitel med rubriker som ”Hud”, 
Ryggrad”, ”Muskler” och ”Inälvor”, men det är en bok som 
når så mycket längre än att beskriva det kroppsliga åldran-
det. 
 Det är en bok om livet. Om den del vi helst inte pratar om.

marina benjamin är brittisk författare och journalist. Hon 
har arbetat som kulturjournalist på tidskriften New Sta-
tesman och tidningen Evening Standard, och har givit ut 
fyra böcker, bland annat Last Days in Babylon, en berät-
telse i romanform om hennes mormor som föddes i Bagdad.

Mellantid
Marina Benjamin

Mellantid, Marina Benjamin 
September 2018. Översättare: Emeli André. 
250 s. Inbunden med skyddsomslag. Format: 
135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15713-2
EBOK 978-91-27-15714-9
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Dersim, 1938. Den nybildade republiken Turkiets militär 
slår till med full kraft. Alla delar av landet ska inordnas i 
det nya. Ett land, ett folk, ett språk. Resultatet blir uppe-
mot 70 000 mördade människor, de flesta Dersim-aleviter, 
eller kirmancer som de själva kallar sig. 
 Uppsala, 1989. En flyktingfamilj kommer till Sverige 
och Stenhagen blir deras nya hem. I den här familjen pratar 
man om politik och historia, litteratur och poesi. Men det 
finns en sak som man inte talar om och det är Dersim 1938. 
Händelserna i denna stad är så tabubelagda att de inte går 
att återberätta för nya generationer. Men siffrorna 38 och 
938 lever vidare, som kodord för de mörka händelserna. 

I Minnesstädningen väver Helin Sahin ihop en familjs 
historia med de stora krafterna i världen. Kollapsen av 
Ottomanska riket, det armeniska folkmordet, framväxten 
av det nya djupt nationalistiska Turkiet och minoriteternas 
kamp mot utplåning. Sahin, vars familj har rötter i Dersim, 
lägger ett laddat och svårt pussel av släktens berättelser. 
Vad var det egentligen som hände och varför vill de äldre i 
släkten inte prata om det? 
 Minnesstädningen är en bok om minne och glömska och 
om smärtan i det som måste hållas fördolt. Den visar hur 
dagens antidemokratiska utveckling i Turkiet är nära 
kopplad till historiska skeenden.

helin sahin är Turkietkännare på Olof Palme Internatio-
nal Center. Hon kommenterar frekvent turkisk politik i 
bland annat SVT, SR och dagstidningar. Minnesstädningen 
är hennes första bok. 
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Minnesstädningen, Helin Sahin
Oktober 2018. 250 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sara R. Acedo. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15128-4
EBOK 978-91-27-15129-1

Minnesstädningen
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Vi har tämjt naturen, byggt samhällen och gjort enorma 
framsteg inom vetenskap och teknologi. Men vet vi verk-
ligen vad vi ska göra av allt detta? Mycket snart måste vi 
bestämma hur vi ska använda all vår makt – innan ridån 
går ned för vårt släkte.
 I succéboken Sapiens utredde Yuval Noah Harari 
mänsklighetens förflutna. Uppföljaren Homo deus profete-
rade om den avlägsna framtiden. I denna bok intresserar 
han sig för vår samtids 21 mest omedelbara utmaningar, 
bland dem terrorism, miljö, övervakning, ojämlikhet, glo-
balisering, arbetslöshet, desinformation och krig. 
 Trots hastiga förändringar och undergångstoner visar 
Harari vikten av att behålla sans och förnuft, både som 
kollektiv och som individer. Än kan utbildning och filosofi 
hjälpa oss. Än finns möjligheter att förstå den värld vi har 
skapat!

yuval noah harari har doktorerat i historia i Oxford och är 
i dag knuten till Hebreiska universitetet i Jerusalem. Han 
slog igenom internationellt med Sapiens, och skriver och 
föreläser därefter för en trollbunden världspublik.

Om Sapiens: 
»Den är lysande. Troligtvis den bästa boken om mänsklig-
hetens historia - och då jag har läst väldigt många.«
henning mankell

21 tankar om det 21:a århundradet
Yuval Noah Harari 

21 tankar om det 21:a århundradet, Yuval 
Noah Harari
Oktober 2018. Översättning: Joachim 
Retzlaff. 400 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Catharina Ekström. 
 Format: 155 x 228 mm 

ISBN 978-91-27-15676-0
EBOK 978-91-27-15677-7

LÄS  
OCKSÅ
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Den här boken handlar om kvinnliga journalisters vardag 
och det som fortfarande är svårt att benämna: det sub-
tila kvinnoförtrycket. Det där som nästan alltid går att 
bortförklara, men som kan ta död på den mest engagerades 
glöd, göra den roliga tråkig och den smarta dum.
 Numerärt är journalistbranschen en av Sveriges mest 
jämställda, ändå är det oftast män som får göra de bästa 
jobben, ta emot all kredd och uppmuntran och se sina idéer 
bli verklighet. Det är också män som får de bästa positio-
nerna och sitter på pengarna. Det är ett problem.
 I Mellan raderna – en bok om att vara kvinna och journalist 
har Jenny Nordlander samlat rapporter och vittnesmål 
från Sveriges största redaktioner. Journalister berättar om 
hur de har särbehandlats på grund av att de är kvinnor – 
och hur det har påverkat deras karriär.

I början av 1700-talet krävdes det bokstavligt talat att en 
man dog för att en kvinna skulle tillåtas delta i arbetet. 
Jenny Nordlander visar hur situationen för kvinnor i medie-
branschen har förändrats över tid, från tryckeriänkorna 
och de första kvinnliga reportrarna, utrikeskorresponden-
terna och cheferna till idag där några av Sveriges främsta 
journalister och skribenter – Åsa Beckman, Bilan Osman, 
Johanna Frändén, Frida Söderlund, Agneta  Pleijel, Ametist 
 Azordegan, Nivette Dawod, Sara Meidell, Emilie Roslund 
och Åsa Moberg – berättar om sina yrkesliv.
 I spåren av #metoo och journalisternas upprop #dead-
line 2017, och efter debatten om jämställdhet inom medie-
branschen våren 2018, måste vi ta nästa steg och prata om 
det mer subtila kvinnoförtrycket. Det som få sätter ord på, 
men som står skrivet mellan raderna.

jenny nordlander är journalist. Hon har tidigare arbetat 
på Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Aftonbladet, och 
senast som chefredaktör för tidningen Nöjesguiden.

Mellan raderna, Jenny Nordlander
Augusti 2018. 200 s. Hårdband, tryckt över
drag. Omslag: Sepidar Hosseini. 
Format: 170 x 228 mm

ISBN 978-91-27-15890-0
EBOK 978-91-27-15892-4
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Mellan raderna 
Jenny Nordlander
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Internet är trasigt, Martin Gelin & 
Karin Pettersson
November 2018. 250 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Linda Huang. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15885-6
EBOK 978-91-27-15886-3

Silicon Valleys drömmande visionärer skulle rädda demo-
kratin och frälsa världen, men istället har deras uppfin-
ningar banat väg för en antidemokratisk revolution som nu 
tycks hota hela vår mänskliga civilisation. Vad var det som 
gick så fel?
 Med den globala vågen av antidemokratisk högerpopu-
lism måste Silicon Valley-företagen fråga sig vilken roll 
de själva har haft i den här utvecklingen. För tio år sedan 
tycktes världen röra sig i en ostoppbar riktning mot mer 
demokrati, öppenhet och tolerans. Nu tycks land efter land 
gå åt motsatt håll.

Martin Gelin och Karin Pettersson besöker USA:s ledande 
tech-företag –Facebook, Google, Twitter – och intervjuar 
de ledande experterna i den amerikanska debatten om 
medier, demokrati och ny teknik, från Cambridge till Palo 
Alto, för att få en djupare förståelse av de enorma utma-
ningar som nu väntar oss. Hur kan vi göra internet och 
sociala medier till verktyg som främjar demokratin? 

martin gelin har arbetat som journalist i USA sedan 2001 
och har de senaste åren tillbringat mycket tid i Silicon 
Valley. Han har en unik expertis när det gäller högerpopu-
lismen i USA, och han har skrivit två uppmärksammade 
böcker om amerikansk politik, Det amerikanska löftet och 
den Augustprisnominerade  Den amerikanska högern.
karin pettersson har lång erfarenhet från journalistik 
och politik i Sverige. Det senaste året har hon studerat på 
Harvard och MIT i USA, med särskilt fokus på populism, 
propaganda och höger extremismens framfart.

Internet är trasigt
Martin Gelin & Karin Pettersson
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Jag ville ge kvinnorna ordet. Patriarkatet har ju använt skam 
som ett verktyg för social kontroll, vilket isolerade kvinnorna 
som inte ens talade med varandra. De bevarade hemligheter 
som förtärde dem. Jag ville säga: gör tvärtom! När kvinnor 
börjar säga jag återtar de makten över sina liv. 

Efter sitt internationella genombrott med romanen Vagg-
visa kommer nu Leïla Slimanis reportagebok Sex och lögner. 
Slimani reser runt i Marocko, det land hon växte upp i, 
och träffar kvinnor – forskare, sociologer, journalister, helt 
vanliga människor – och pratar om de två roller som står 
till buds för kvinnor: oskuld eller hustru.
 För boken, som utkom i Frankrike 2017, har Leïla 
Slimani mött kritik och angrepp från två håll. Dels från 
islamister och andra i Marocko som anklagar henne för att 
vilja göra landet till ”en enda stor bordell”. Dels från den 
akademiska världen i Frankrike som tycker att hon repro-
ducerar klichéer om den ”orientaliske mannen”. På kritiken 
svarar hon att hon talar för alla de kvinnor som sitter fängs-
lade i Marocko för att ha haft sex före äktenskapet eller för 
att ha gjort abort. 
 Sex och lögner är en stark och insiktsfull skildring av de 
lagar och sociala normer som begränsar kvinnors frihet och 
sätter ljuset på behovet av demokrati och jämställdhet i 
Marocko och övriga Mellanöstern. 

leïla slimani är journalist och författare, uppvuxen i 
Marocko och bor sedan tjugo år i Paris. Hennes internatio-
nellt uppmärksammade roman Vaggvisa utkom på svenska 
april 2018. 

Sex och lögner, Leïla Slimani 
Oktober 2018. Översättare: Lotta Riad. 
200 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Elina Grandin. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15882-5
EBOK 978-91-27-15883-2
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Sex och lögner
Leïla Slimani
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Känslornas idéhistoria
Kristiina Savin 

Det sägs ibland att känslor inte har någon historia. En 
sorg är en sorg är en sorg – den har alltid varit densamma. 
Kanske är det så, men vad som däremot står klart är att 
känslor har en idéhistoria – och en mycket intressant sådan. 
Under århundradenas lopp har filosofer och teologer, senare 
 sociologer och nyligen neurologer, haft mycket att säga om 
vad känslor är, vad de gör med individer och grupper och 
hur de kan frammanas eller stillas – något som politik, reli-
gion, medicin och konst använt på sina, ibland oväntade, 
sätt.

Denna historia har Kristiina Savin velat skildra i pionjär-
verket Känslornas idéhistoria som sträcker sig från antiken 
till vår samtid. Hon presenterar känslorna i motsatspar och 
kronologiskt ordnade utifrån när de börjat förekomma i det 
lärda samtalet. Vreden och dess motsats blidheten inleder 
paletten, för att sedan fortsätta med andra eviga känslor 
som hopp och fruktan, sorg och glädje, kärlek och hat, och 
slutligen nå modernare känslor som ensamhet och stress.

kristiina savin är fil.dr i idé- och lärdomshistoria och knu-
ten till Lunds universitet. Hennes forskning har framför 
allt berört tidigmodern svensk och europeisk lärdomshis-
toria. För sin doktorsavhandling Fortunas klädnader 2011 
belönades hon med Cliopriset.

Känslornas idéhistoria, Kristiina Savin
November 2018. Ca 300 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Annika Lyth. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-14348-7
EBOK 978-91-27-14349-4
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År 1685 ställdes Anna Persdotter från den lilla byn Hälsta 
i Västmanland inför rätta, anklagad för att ha försökt ta 
livet av sin man. Under den rättsprocess som följde uppkom 
också beskyllningar om stöld, misshandel och otrohet. Vem 
hade lagt arsenik i husbondens ölstop? Varför? Vem var det 
egentligen som bestämde i hushållet? Och vem hade haft 
sex med vem?
 Horet i Hälsta skildrar ett mer än 300 år gammalt auten-
tiskt rättsfall. Med stort kunnande levandegör författarna 
sina huvudpersoner och sätter in händelserna i ett histo-
riskt sammanhang. Det blir en berättelse om människorna 
och livet i Hälsta men också om ett stormaktstida Sverige 
då ordningen i hushållet vilade på Guds bud, där sex och 
samlevnad inte var privatsaker och där äktenskaplig 
 otrohet – hor – var belagt med dödsstraff. 
 Med en gedigen analys av historiska källor som grund 
berättas här 1600-talshistoria på ett sätt vi inte mött förut. 
Historien är inte bara sann. Den är även spännande. 

karin hassan jansson är docent och lektor i historia vid 
Uppsala universitet. Hennes forskning har huvudsakligen 
kretsat kring frågor om sexuella relationer, våld och hushåll 
i Sverige från medeltiden fram till mitten av 1800-talet.
jonas lindström är doktor i historia och forskare vid Upp-
sala universitet. Han har bland annat studerat sociala skill-
nader, hushåll och försörjning i det gamla bondesamhället.

Horet i Hälsta
Karin Hassan Jansson & 
Jonas Lindström

Horet i Hälsta. En sann historia från 
 1600-talet, Karin Hassan Jansson & 
Jonas Lindström
September 2018. 260 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Niklas Lindblad. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15375-2
EBOK 978-91-27-15376-9
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Väggarnas vittnesbörd
Dominic Ingemark 

Vägg, rent häpen jag är, att du icke fallit i spillror,
 sådana massor av folks fåniga klotter du bär.

Vi har kissat i sängen, värd, jag erkänner, vårt fel.
 Frågar du efter ett skäl? Potta fanns ej i vårt rum.

20 par gladiatorer ska kämpa i Pompeji den 8, 9, 10, 11 och 
12 april. Det blir äkta djurfäktning och solskärm.

I Väggarnas vittnesbörd får romerska barn och vuxna, kvin-
nor och män, slavar, frigivna och fria komma till tals – med 
sina egna ord. Deras vittnesbörd har återfunnits i form 
av graffiti på väggar och inskrifter på gravar över hela det 
väldiga Romarriket, och de för oss nära vanligt folk på ett 
helt annat sätt än vad de klassiska författarna gör. 
 Texterna ger oss en bild av hur de kan ha tänkt och känt 
och vad de har upplevt. Vi får möta deras glädjeämnen 
och bekymmer, föremålen för deras kärlek och åtrå, vi får 
prov på deras humor men också på deras hat. Vissa texter 
är roande, andra rörande, men mest av allt förmedlar de 
en känsla av samhörighet över årtusendena. De flesta har 
tidigare aldrig översatts till svenska. Med utgångspunkt 
i dem visar Dominic Ingemark hur mycket de har att lära 
oss om antikens kultur och samhällsliv: badhusen, barerna, 
gatulivet, skolorna, lagarna, familjen, teatrarna, konsten 
och mycket mer.

dominic ingemark är docent i antikens kultur och samhälls-
liv och har författat flera böcker om livet i det antika Rom, 
däribland Augustnominerade Liv och död i antikens Rom. 
Pär Sandin, professor i grekiska, står för översättningarna 
av graffitin och gravinskrifterna.
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Väggarnas vittnesbörd. Graffiti och grav-
inskrifter berättar om livet i Romarriket, 
Dominic Ingemark
Oktober 2018. 200 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Beatrice Bohman. 
Format: 135 x 190 mm

ISBN 978-91-27-15229-8
EBOK 978-91-27-15230-4
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Stridens skönhet och sorg 1918
Peter Englund 

Det femte och avslutande bandet i Peter Englunds unika 
serie om första världskriget, berättad utifrån en mosaik av 
ögonvittnesskildringar, dagboksanteckningar och brev, har 
nu nått krigets sista och på många vis mest dramatiska år – 
1918.
 I början av året har Tyskland oddsen på sin sida. Ryss-
land är utslaget ur kriget och de styrande i Berlin satsar 
allt på ett kort: att genom en enorm offensiv i väst tvinga 
Frankrike och Storbritannien till fred. Men det måste gå 
fort, innan USA på allvar hinner blanda sig i konfl ikten. De 
allierade hoppas på att hålla ut, och räknar kallt med att 
kriget ska pågå till minst 1919.
 Resultatet blev en serie blodiga bataljer. Länge såg det ut 
som om Tyskland faktiskt skulle vinna. Men så kom vänd-
ningen, oväntad för många. 
 Denna volym, som i likhet med de tidigare försetts med 
sällan eller aldrig visade fotografi er och nyritade kartor, 
avrundas med en redogörelse för de fyrtio medverkandes 
omständigheter vid krigsslutet.

peter englund är fi losofi e doktor och professor. Han debute-
rade 1988 med Poltava och har sedan dess skrivit tio böcker 
om svensk och internationell historia. Stridens skönhet och 
sorg har översatts och givits ut i 24 länder. Han är sedan 
2002 ledamot av Svenska Akademien och var 2009–2015 
dess ständige sekreterare. 

När nu den utökade utgåvan av Stridens skönhet och sorg 
fullbordas erbjuds ocskå en box som rymmer samtliga delar.
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Stridens skönhet och sorg 1918. Första 
världskrigets femte år i 89 korta kapitel, 
Peter Englund
November 2018. 340 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Niklas Lindblad. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-14056-1
EBOK 978-91-27-15900-6

Stridens skönhet och sorg - box
ISBN 978-91-27-15835-1
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Nyheter i pocket, skönlitteratur 

»En av världens bästa författare just nu … Vid 
det blodstänkta gingkoträdet utanför provin-
skontoret svävar andarna från de som dött i 
klasskampen. Det är obehagligt och vackert på 
samma gång.«
dagens etc

Levande och döda
Han Kang
Oktober 2018
Översättning: 
Eva Johansson
Omslag: Klara Gunnarsson 

ISBN 978-91-27-15913-6

»En roman som skapar ett djupperspektiv, 
kantat av tusen mysterier. Östergrens litteratur 
måste upptäckas.«
svenska dagbladet

»Det är en nåd att läsa Klas Östergren.« 
expressen

»Hamid stärker sina meriter som en av värl-
dens just nu mest intressanta författare.«
dagens nyheter

Nominerad till Man Booker och
National Book Critics Circle Awards 2017
New York Times Bestseller

I en skog av sumak
Klas Östergren 
Oktober 2018
Omslag: Johan Pettersson 

ISBN 978-91-27-15511-4

Exit väst
Mohsin Hamid
September 2018
Översättning: Molle 
Kanmert Sjölander
Omslag: PRH/Conny 
Lindström 

ISBN 978-91-27-15904-4
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»det här författarskapet måste vara ett av de 
bästa och mest originella i Norden just nu.«
expressen

»stor glädje har fyllt mig under läsningen och 
jag avundas dem som har den framför sig.«
dagens nyheter

»En neurotisk poet med gränssociopatiska drag 
på katastrofdrift genom Madrids kulturkret-
sar – ja, man anar att Ben Lerners På väg från 
Atocha är rolig. […] mellan skrattkramperna är 
denna kultbok också riktigt, riktig smart.«
m-magasin 

»fantastiskt underhållande ... På väg från Ato-
cha är en juvel ...« 
vi läser

»En av de senaste årens skarpaste svenska 
ungdomsböcker. Med humor och vemod skriver 
Cullhed byxorna av patriarkatet och dess 
bundsförvanter.«
aftonbladet

Sällskapet
Christina Hesselholt
Oktober 2018
Översättning: Ninni 
Holmqvist
Omslag: Camilla Jørgen
sen/ Conny Lindström

ISBN 978-91-27-15912-9

På väg från Atocha
Ben Lerner 
September 2018
Översättning: Alva Dahl
Omslag: Eva Wilsson

ISBN 978-91-27-15508-4

Gudarna
Elin Cullhed 
September 2018
Omslag: Sara R. Acedo

ISBN 978-91-27-15856-6
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»Tack Åsa Moberg, för att du tog kampen … 
Jag fylls av ödmjukhet när jag läser om alla 
gånger Åsa Moberg var den enda kvinnan i 
mansdominerade sammanhang.«
svenska dagbladet

»En fascinerande och tankeväckande fresk över 
tolv månader i världshistoriens flöde. Språket 
och berättarskickligheten skapar historia som 
öppnar andra tankebanor än vetenskapliga 
analyser.«
dagens nyheter

»Det är rörande, roande, inte sällan tragiskt, 
men ändå på något sätt hoppfullt. Kort sagt: 
Aldrig en av oss formas till en läsupplevelse 
som jag unnar många.«
ålandstidningen

Livet
Åsa Moberg
September 2018
Omslag: Lotta Kühlhorn

ISBN 978-91-27-15888-7

1947
Elisabeth Åsbrink
September 2018
Omslag: Martin FarranLee

ISBN 978-91-27-15555-8

Aldrig en av oss
Yvonne De Geer
September 2018
Omslag: Martin FarranLee

ISBN 978-91-27-15889-4

Nyheter i pocket, sakprosa
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Stiftelsen Natur & Kultur 
delar inte bara ut priser

Tre av årets pristagare som gjort betydande insatser: Maria Gunther, Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris, 
Anne-Marie Körling, Ingvar Lundbergpriset och Ola Larsmo som tilldelas Natur & Kulturs kulturpris.

Om du läser en bok från oss blir du en del av något större. Författare som ger 
ut en bok hos Natur & Kultur kommer att verka för mål bortom själva utgiv-
ningen.

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt 
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning 
verka för tolerans, humanism och demokrati. 

Stiftelsen Natur & Kultur delar ut fem olika priser under året och 25 stipendier 
på vardera 100 000 kr. Vi ger även stöd till organisationer och föreningar som 
arbetar enligt stiftelsens urkund.
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Stiftelsen Natur & Kultur
delar inte bara ut priser

Tre av årets pristagare som gjort betydande insatser: Maria Gunther, Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris, 
Anne-Marie Körling, Ingvar Lundbergpriset och Ola Larsmo som tilldelas Natur & Kulturs kulturpris.

Om du läser en bok från oss blir du en del av något större. Författare som ger
ut en bok hos Natur & Kultur kommer att verka för mål bortom själva utgiv-
ningen.

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt
och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning
verka för tolerans, humanism och demokrati.

Stiftelsen Natur & Kultur delar ut fem olika priser under året och 25 stipendier
på vardera 100 000 kr. Vi ger även stöd till organisationer och föreningar som
arbetar enligt stiftelsens urkund.
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Så skapas känslor. Hjärnans hemliga liv,
Lisa Feldman Barrett

November 2018. 500 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Lars Paulsrud. 
Format: 155x228 mm 

ISBN 978-91-27-82277-1

Känns min rädsla och glädje på samma sätt som din? Hur 
kan du veta om någon är arg – eller ledsen? Varför verkar 
känslor uppstå automatiskt? Kan vi kontrollera känslorna 
med förnuftet? 

Lisa Feldman Barrett presenterar här en banbrytande 
teori om känslornas källa. Den nya kunskapen innebär ett 
paradigmskifte som kan revolutionera psykologin, sjukvår-
den och hur vi ser på mänskligt fungerande. 
 Hennes forskning omkullkastar den utbredda sanningen 
om att känslor uppstår i specifikt avgränsade delar av hjär-
nan och att de uttrycks på ett likartat sätt över hela värl-
den. Istället har hon visat att känslorna skapas i stunden, 
utifrån sammanhanget och genom en kombination av de 
nätverk som aktiveras i hjärnan och vår tidigare inlärning. 
Teorin innebär att vi har mycket större inflytande på vårt 
eget känsloliv än vad vi tidigare har trott.

Så skapas känslor skakar inte bara om etablerade grund-
valar inom psykologin, utan beskriver även praktiska 
konsekvenser för medicinen, rättssystemet, föräldraskap, 
meditation – och till och med för säkerhetsbevakning på 
flygplatser. Boken är ett måste för alla som vill ta del av en 
ny vetenskap om känslor och hjärnan.

lisa feldman barrett är professor i psykologi vid North-
eastern University och knuten till Harvard Medical School 
och Massachusetts General Hospital. Hon är en välme-
riterad forskare och har mottagit National Institutes of 
Health’s pionjärpris för sin omvälvande forskning om 
känslor och hjärnan. Utöver Så skapas känslor har hon 
publicerat flera akademiska kursböcker i psykologi liksom 
vetenskapliga artiklar i bland annat Science och Nature 
Neuroscience. Hon anlitas som expert i media och har även 
presenterat sin forskning för FBI.

Så skapas känslor
Lisa Feldman Barrett
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Känslor som kraft eller hinder. En handbok 
i känsloreglering, Hanna Sahlin & Elizabeth 
Malmquist
November 2018. 230 s. Flexoband. Omslag: 
Cina Stegfors. Format: 155x228 mm 

ISBN 978-91-27-82218-4

När ilskan får en att vilja explodera eller rädslan förlamar 
en – kan man då ändå påverka hur man känner sig och 
agera smart? Även när känslorna är som starkast?
 Känslor ger oss kraft, driv och fördjupar livsupplevelsen. 
Men de kan också göra att vi beter oss på sätt som vi inte 
förstår eller gillar, och bli ett hinder för oss. 
 Här ger två erfarna psykologer praktiska tips och stra-
tegier för hur vi kan hantera svåra känslor i vår vardag. De 
beskriver hur känslor fungerar, vad de vill säga oss och hur 
vi kan närma oss viktiga värden och mål i livet med hjälp 
av våra känslor – ibland genom att förhålla oss annorlunda 
till dem. 
 Boken är skriven för dig som vill få ökad känslokompe-
tens och komma vidare när känslorna ställer sig i vägen för 
sådant som är viktigt för dig, som dina relationer eller din 
självrespekt. 

hanna sahlin är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och dok-
torand vid Karolinska institutet. Hon forskar på behand-
ling och insatser vid självskadebeteende.
elizabeth malmquist är leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
och verksam framför allt med utbildning och handledning 
av personer som arbetar med behandling av ungdomar och 
vuxna med stora känslomässiga svårigheter.

Känslor som kraft eller hinder
Hanna Sahlin & Elizabeth Malmquist
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Tio i tolv. En bok om att lyckas med 
nyårslöften, mål och beteendeförändringar, 
Alexander Rozental, Martin Oscarsson & Per 
Carlbring
December 2018. 200 s. Flexoband. Omslag: 
Nina Ulmaja. Format: 135 x 210 mm

ISBN: 978-91-27-82376-1
E-BOK: 978-91-27-82377-8

När det börjar dra ihop sig till tolvslag på nyårsnatten är 
vi många som lovar att ta tag i saker under det nya året 
– enligt undersökningar avger var åttonde man och var 
femte kvinna i Sverige ett nyårslöfte. Ofta håller dock 
våra föresatser inte särskilt länge, framåt februari är det 
redan glesare på gymmen. Det är vanligt att gå ut för hårt 
i början samtidigt som det är lätt att falla tillbaka i gamla 
ovanor. Efter ett bakslag eller två är man nära att ge upp.
 Trots detta visar psykologisk forskning att nyårslöften 
är förvånansvärt bra på att skapa varaktiga beteende-
förändringar. Det gäller bara att komma lite mer förberedd 
till tolvslaget, ha realistiska förutsättningar och under-
stryka att förändringsarbetet inte handlar om en kort 
sprint utan snarare utgör ett maratonlopp kombinerat med 
hinderbana. 
 Tio i tolv förklarar varför nyårslöften är ett smart sätt att 
komma igång med nya vanor och överge gamla. Med hjälp 
av studier och undersökningar inom bland annat målsätt-
ning, rutiner och prokrastinering får läsaren kunskap om 
hur hen lättare kan lyckas med en förändring. Intressanta 
rön om svenskars egna nyårslöften presenteras, varvat med 
handfasta tips för hur vi lättare uppnår våra mål – vare sig 
det handlar om ett nyårslöfte eller en nystart efter semes-
tern.
 Boken bygger på världens största vetenskapliga studie 
kring människors nyårslöften, utförd av Per Carlbring, 
Alexander Rozental och Martin Oscarsson vid Stockholms 
universitet. 

alexander rozental är doktor i psykologi vid Karolinska 
institutet och University College London samt legitimerad 
psykolog. 
martin oscarsson är psykologkandidat och forsknings-
assistent vid Stockholms universitet och aktiv i Beteende-
terapeutiska föreningen. 
per carlbring är professor i psykologi vid Stockholms 
universitet, leg. psykolog och psykoterapeut samt specialist 
i klinisk psykologi. 

Tio i tolv
Alexander Rozental, Martin 
Oscarsson & Per Carlbring
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Stress är en del av livet – vi är gjorda för att hantera stress 
och den hjälper oss att leva och överleva. Men: för mycket 
stress, för ofta, utan möjlighet till återhämtning och vila 
sliter på kroppen och kan göra oss sjuka.
 Stress har vuxit till att bli ett stort samhällsproblem 
och är idag den främsta anledningen till att människor blir 
sjukskrivna. Många med utmattningssyndrom har hamnat 
i en situation som styrs mest av att försöka må bättre, 
distrahera sig från påträngande tankar, sluta vara trött och 
undvika mer stress. 
 Kerstin Jeding och Giorgio Grossi har arbetat med 
utbrändhetssyndrom och stressrelaterad ohälsa i många år. 
I bokens första del Hantera det som är kommer läsaren att 
få utvärdera vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
Bokens andra del Ta dig dit du vill handlar om hur vi vill 
att vårt liv ska se ut utan den energislukande kampen mot 
stresskänslor och obehag. Vi kan ta oss dit med hjälp av 
verktyg från KBT och ACT. 
 Metoderna är inte svåra – utmaningen är att använda 
dem på ett konsekvent sätt och väva in dem i sin vardag. 

giorgio grossi är docent i medicinsk psykologi och leg. 
psyko terapeut. Han har länge kombinerat kliniskt arbete 
med forskning inom stressrelaterad ohälsa, och har också 
skrivit böcker som Ur balans och Hantera din stress med 
KBT.
kerstin jeding är leg. psykolog och fil. dr, har disputerat i 
psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa vid University of 
Oxford. Hon är författare till böcker som 29 sidor mot stress 
och 29 sidor mot sömnbesvär.

Vägen ur utmattningssyndrom. Hantera det 
som är och ta dig dit du vill medhjälp av KBT 
och ACT, Giorgio Grossi & Kerstin Jeding
September 2018. 200 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: John Eyre. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN: 978-91-27-82338-9
E-BOK: 978-91-27-82341-9

Vägen ur utmattningssyndrom
Giorgio Grossi & Kerstin Jeding
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Har du någon gång undrat över varför en del sextioåringar 
ser ut och beter sig som fyrtio – och tvärtom? Varför vissa ser 
yngre och piggare ut, är friskare och mår bättre än andra i 
samma ålder? Med andra ord: varför vi åldras så olika?
 Svaret är att det bland annat beror på våra telomerer.
Längst ut på varje kromosom sitter dessa små ”svansar” 
som visat sig ha stor betydelse för hur vi åldras och hur vi 
mår. För varje celldelning förkortas telomererna, och korta 
telomerer har kunnat kopplas till åldrandet och olika sjuk-
domar. Men: genom vår livsstil kan vi påverka och till och 
med förlänga dem.
 Detta viktiga forskningsfynd fick nobelpristagaren 
Elizabeth Blackburn att tillsammans med forskaren Elissa 
Epel skriva en bok om telomerernas betydelse.
 Tyngdpunkten ligger inte i att förklara molekylärbiolo-
giska processer eller metodiken bakom telomerforskningen. 
Telomereffekten är enkelt och lättillgängligt skriven och 
Blackburn och Epel beskriver hur åldrandet ser ut i vår 
kropp och telomerernas inflytande på vårt hälsotillstånd. 
Faktorer som påverkar telomerernas längd tas upp och 
därmed också vad som kan påverka åldrande och hälsa. En 
stor del av boken utgörs av praktiska livsstilsråd för ett fris-
kare och längre liv.

»Flera saker kan påverka, som stress och fysisk aktivitet, 
men vår forskning visar att det är maten som har klart störst 
betydelse. Mycket socker, framför allt söta drycker, och proces-
sat kött ger kortare telomerer medan en bra och varierad kost 
med mycket mikronäringsämnen och exempelvis omega-3-fett 
förknippas med längre telomerer, säger Eelizabeth Blackburn.«
Ur intervju med henrik ennart, svenska dagbladet

elizabeth blackburn är professor och forskar inom mole-
kylärbiologi. Hon fick fick nobelpriset i medicin år 2009 för 
sin forskning om telomerer. 
elissa epel är hälsopsykolog med mångårig erfarenhet av 
åldrandets processer och hälsoaspekter.

Telomereffekten. Yngre längre med topp-
forskarnas livsstilsråd, Elizabeth Blackburn 
& Elissa Epel
Oktober 2018. Översättare: Erik MacQueen. 
420 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Format: 155 x 228 mm

ISBN: 978-91-27-82287-0
E-BOK: 978-91-27-82288-7

Telomereffekten
Elizabeth Blackburn & Elissa Epel

NoK-Katalog-höst 2018-Inlaga kopia.indd   40 2018-03-28   19:09



41H Ö S T  2018 ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  P S Y KO L O G I  O C H  P E DAG O G I K

F
O

T
O

: M
IA

 C
A

R
L

S
S

O
N

Autismhandboken. Strategier för ökad 
livskvalitet, Katarina A. Sörngård
September 2018. 300 s. Inbunden. Omslag: 
Lotta Kühlhorn. Format: 155x228 mm 

ISBN 978-91-27-81944-3

Autismhandboken riktar sig till dig som är vuxen och har 
autism eller autistiska drag. Den ger dig viktig kunskap om 
autism och presenterar konkreta strategier med vars hjälp 
du kan:

• utveckla din kommunikation
• underlätta relationer 
• be om hjälp 
• minska konfl ikter 
• reglera känslor 
• förändra negativa beteenden, samt 
• organisera vardagen så att du minskar stress, ångest och  
 överbelastning. 

Som stöd längs vägen får du följa hur fyra personer med 
autism använder strategierna, och det fi nns övningsformu-
lär att skriva ut från webben. Författaren beskriver också 
vilka egenheter neurotypiska personer har för sig.
 Boken är i första hand en självhjälpsbok för dig som har 
autism. Den är även en viktig kunskapskälla för närstå-
ende och professionella som vill få inblick i hur det är att 
leva med autism och hur de kan stötta. I ett särskilt avsnitt 
får anhöriga tips som kan underlätta vardagen om man har 
ett vuxet barn eller en partner med autism. 

Om du vill få en ökad förståelse för dina svårigheter och ta 
reda på vad du själv kan påverka och förändra i ditt liv är det 
här rätt bok för dig. Men det är inte min avsikt att du ska låtsas 
vara någon annan än den du är. Det blir aldrig bra. Istället 
önskar jag att du ska acceptera den du är men samtidigt hitta 
sätt att må så bra som möjligt med de utmaningar du har.

katarina a. sörngård är leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
och specialist i neuropsykologi. Hon har lång erfarenhet av 
att utreda och behandla ungdomar och vuxna med autism. 
I många år har hon arbetat inom vuxenpsykiatrin och är 
nu verksam på sin privata mottagning. Hon har tidigare 
skrivit ADHD-hjälpen – för ett liv i balans.

Autismhandboken
Katarina A. Sörngård
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Gjorde jag rätt val nu? Vad innebär formuleringarna kring 
’tillträde’ i kontraktet på det nya huset jag just skrev på? 
Klarar vi av en ränteuppgång på våra bolån? Vad händer med 
mina ärvda pengar som ligger placerade i fonder på banken 
vid ett börsras? Hur ska jag agera vid ett börsras för att inte 
gå för mycket på känslor och agera impulsivt och irrationellt? 
Vad kommer att ske med min ekonomi om jag och min partner 
väljer att gå skilda vägar?
 
Många känner sig osäkra när det gäller privatekonomiska 
beslut och det juridiska skydd som påverkar dem och deras 
familjer. Inom våra yrken som ekonom och jurist möter vi 
dagligen människor som är osäkra på sådant som rör deras 
ekonomi och juridiska skydd. Vi har skrivit den här boken 
eftersom vi tror att alla behöver ha viss grundkunskap 
inom de områdena – och om gränsområdet mellan ekonomi 
och psykologi.
 Alla vi träffar vet att det är viktigt att vara insatt i sin 
ekonomi och att man bör skriva ett testamente. Men vi tror 
att det är få som på riktigt förstår varför det är viktigt. Om 
vi inte förstår orsak och syfte med saker blir det svårt att 
motivera oss att vara målinriktade. Oavsett om det gäller 
träning, sparande, konsumtion eller relationer.
 Dina känslor påverkar alla dina beslut – vi behöver 
lära oss mer om känslor och beteende innan vi pratar om 
ekonomi och juridik. Insikt i psykologiska mekanismer 
hjälper oss att göra medvetna ekonomiska val och juridiska 
grundkunskaper ger skydd och trygghet.
 Medveten ekonomi är vägen till ett rikare liv.

shoka åhrman studerade ekonomi vid Handelshögskolan 
och har mångårig erfarenhet av ekonomisk rådgivning 
inom bank och finansverksamhet i Sverige och utomlands. 
Hon arbetar numera på bank och föreläser och skriver om 
privatekonomi, placeringar och beteendeekonomi. 
frida treschow är utbildad jurist och arbetar idag som 
affärsjurist på advokatfirma. Hon arbetar även aktivt med 
att utbilda och föreläsa inom juridikområdet. 

Medveten ekonomi
Shoka Åhrman & Frida Treschow

Medveten ekonomi. En vardag med guld-
kant, Shoka Ahrman & Frida Treschow
September 2018. 200 s. Flexoband. Omslag: 
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm 

ISBN: 978-91-27-82283-2
E-BOK: 978-91-27-82286-3

LÄS MER OM SAMMA ÄMNE:
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För allt fantastiskt du gör för oss, allt förskräckligt du gör mot 
oss, och allt i gråzonen däremellan.

Med en dedikation till PENGAR inleds Dan Arielys och 
Jeff Kreislers bok som handlar om mekanismerna bakom 
vårt sätt att tänka kring pengar. Obönhörligt och under-
hållande skärskådas vårt irrationella sätt att fatta beslut i 
ekonomiska frågor. 
 Om vi ska kunna komma fram till vettiga monetära 
beslut måste vi genomskåda våra märkliga handlingsmöns-
ter och ologiska beteenden när det gäller just ekonomi. 
… för hur kan vi utan att blinka köpa en resa för tiotusen-
tals kronor – och lägga 20 minuter på att leta efter en gratis 
parkeringsplats? Eller låna miljoner till en bostad – och 
promenera i ösregn utan paraply till ett avlägset fik där vi 
sparar in en tia på kaffet?
 Det fascinerande och snabbväxande forskningsfältet 
beteendeekonomi har haft stort inflytande på många områ-
den som berör ekonomisk forskning och politik, till exempel 
tilldelades nobelpriset i ekonomi förra året beteendeekono-
men Richard Thaler.
 Rappt, roligt och med gedigen forskningsbakgrund hjäl-
per Ariely och Kreisler läsaren att identifiera feltänk och 
fallgropar och istället använda smartare strategier då det 
handlar om vårt komplicerade förhållande till pengar.

dan ariely är en internationellt välkänd forskare och för-
fattare inom området beteendeekonomi och en av de första 
att skriva om ämnet för en allmän publik. Han är professor 
i beteendeekonomi vid Duke University, North Carolina, 
och författare till ett flertal böcker varav en kommit ut på 
svenska med titeln Ologiskt. Han syns ofta på nätet och 
hans TED-talks har i snitt över fem miljoner visningar!
jeff kreisler studerade juridik vid Princeton och efter en 
tid som advokat bytte han bana och är numera verksam 
som komiker, föreläsare och författare.

Pengar på hjärnan. Feltänk, fallgropar 
och smartare strategier, Dan Ariely & Jeff 
Kreisler
September 2018. Översättare: Johan Nils
son. 304 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: John Eyre. Format: 135 x 210 mm

ISBN: 978-91-27-81987-0
E-BOK: 978-91-27-81988-7
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Pengar på hjärnan
Dan Ariely & Jeff Kreisler
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Idag har vi allt fler valmöjligheter, samtidigt som det ställs 
högre krav på att vi ska ta eget ansvar och egna initiativ. Det 
gäller i högsta grad på jobbet – men också i livet i stort. Hur 
blir man bättre rustad för en sådan vardag? Den här boken ger 
svar. 
 Här förklaras vad självledarskap är och hur färdigheterna 
kan utvecklas. Boken bygger på forskning och expertinter-
vjuer och innehåller en mängd tips, övningar och verktyg. 

Den vänder sig till dig som vill:
• Bli bättre på att fokusera
• Blir bättre på att hantera stress
• Bli medveten om dina styrkor, din kompetens och dina  
 färdigheter
• Utveckla nya sidor hos dig själv
• Uppnå dina personliga mål

Med ena foten i forskningen och den andra i praktisk vardag 
visar Nicolas Jacquemot hur man kan bli bättre på självled-
arskap. Personligt och med glimten i ögat guidar han läsaren 
genom sju steg till ökade insikter och kunskaper.

I takt med att arbetsplatser blir mer dynamiska och yrkesroller 
mer flexibla så ökar medarbetarnas frihet. Men också ansvaret 
ökar när man ska utföra sina arbetsuppgifter på sitt eget sätt, 
kanske med deadlines och målsättningar som man satt själv. 
Samtidigt värderas teamarbete och teamkänsla högt i dagens 
arbetsliv. Det gör att man både behöver tänka på sina egna presta-
tioner och att bidra till gruppen. Det är inte alltid det lättaste. Men 
med självledarskap blir det betydligt enklare. Att odla självledar-
skap är inte bara en individualistisk gärning utan även kollekti-
vistisk sådan.

nicolas jacquemot är kommunikationsrådgivare med den 
egna byrån Gold i Stockholm. Parallellt med arbetet är han 
författare och doktorand i organisation och ledarskap vid Uni-
versity of Leicester. Bland tidigare böcker märks bästsäljaren 
Handbok i konsten att vara social och kritikerhyllade Chefen 
som kom ut ur sitt rum.

Självledarskap. Konsten att hitta rätt i livet 
och på jobbet, Nicolas Jacquemot
Oktober 2018. 180 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN: 978-91-27-82271-9
E-BOK: 978-91-27-82270-2
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Självledarskap
Nicolas Jacquemot
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Innovativ rekrytering. Strategier som för-
enklar, effektiviserar och inspirerar, Thomas 
Eklöf & Nils Hallén
Augusti 2018. 180 s. Flexoband. Omslag: 
Niklas Lindblad. Format: 135x210 mm

ISBN 978-91-27-82276-4
E-BOK: 978-91-27-82421-8

Hur kan du som chef attrahera framtida medarbetare – och 
få talangerna att stanna kvar? Vad är employer branding 
och hur kan det bidra? Vilken funktion fyller egentligen 
personliga brev, CV och personlighetstester för att hitta 
personen du söker?  

Denna bok ger nya spännande insikter och perspektiv på 
rekrytering. Författarna får dig att utmana traditionella 
metoder – och visar hur du kan förbättra eller förkasta 
olika moment utifrån vad du faktiskt behöver ta reda på. 
Bland annat berättar de hur du kan bedöma en kandidats 
framtida arbetsprestation och visar vad som gör en organi-
sation attraktiv att arbeta för. De ger dig även en inblick i 
framtiden, där ny teknik och artificiell intelligens kommer 
att revolutionera rekryteringsprocessen. Sammantaget 
får du kunskap som både effektiviserar arbetet och ger fler 
träffsäkra rekryteringar, oavsett om du är verksam vid en 
ideell organisation eller i ett globalt företag. 
 Innovativ rekrytering riktar sig främst till dig som rekry-
terande chef, men är även användbar för hr-personal och 
rekryteringskonsulter. Lärdomarna från boken ger dig 
goda förutsättningarna att fler talanger kommer till sin 
rätt hos dig som arbetsgivare. 

thomas eklöf är beteendevetare med yrkesexamen inom 
rekrytering. Han är verksam som hr- och management-
konsult där han hjälper företag med rekrytering, employer 
branding, ledarskap och organisationsutveckling.
nils hallén är jurist, och numera verksam i sitt eget före-
tag som hr-konsult och utbildare i bland annat kompetens-
baserad rekrytering. Han är även kursansvarig på Söder-
törns Högskola och föreläser vid Stockholms universitet. 

Innovativ rekrytering
Thomas Eklöf & Nils Hallén
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Gruppens grepp. Hur vi fördomsfulla flock-
varelser kan lära oss leva tillsammans, Mikael 
Klintman, Thomas Lunderquist & Andreas 
Olsson
September 2018. 200 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Karin Fremer. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN: 978-91-27-81997-9
E-BOK: 978-91-27-81998-6

Hur vi fördomsfulla 
flockvarelser kan lära  
oss leva tillsammans

GRUPPENS 
GREPP

M I K A E L  K L I N TM A N    

T H O M A S  LU N D E R Q U I S T

A N D R E A S  O L S S O N

Vi och dom, mitt gäng och deras, vän eller fiende 
– hur ska vi kunna leva tillsammans i vår globa-
liserade och polariserade värld?

Den här boken handlar om fördomar, om hur vi generalise-
rar och kategoriserar. Men också om tolerans och vad som 
begränsar den – och hur den skulle kunna utvidgas.
Våra hjärnor hanterar information om andra på olika 
sätt beroende på om vi placerar dem i kategorin ingrupp 
eller utgrupp. Dessutom grupperar, värderar och beter vi 
människor oss annorlunda gentemot ”dom” än ”oss”.
 Det kan vara av godo: sammanhållningen i vår familj, 
här ställer vi upp för varandra, blod är tjockare än vatten! 
Och det kan vara av ondo: krossa kackerlackorna! Men i 
sig är vårt beteende, det att vi ständigt delar upp världen i 
en hel mängd olika vi och dom, i sig varken bra eller dåligt. 
Det bara är.
 Med hjälp av den senaste forskningen inom neuroveten-
skap, psykologi och sociologi skriver författarna om dessa 
kategoriseringar; varifrån de kommer, hur de fungerar 
och hur vi kan dra fördel av en fördjupad kunskap om vår 
natur. Bara genom att förstå hur vi fungerar kan vi finna 
fungerande strategier för att undvika konflikter som grun-
dar sig i fördomar och hat mellan olika grupper – alltifrån 
skvaller och diskriminering på arbetsplatsen till krig och 
folkmord.

Vi och dom är lika oskiljaktiga som oförenliga. Vi människor 
tycks verkligen behöva ett vi att identifiera oss med, och ett dom 
att definiera oss mot.

mikael klintman är professor i sociologi i Lund och gäst-
forskare vid London School of Economics. 
thomas lunderquist är journalist i Malmö och producerar 
olika kulturprogram för Sveriges Radio P1, bland andra 
Filosofiska rummet. 
andreas olsson är docent i psykologi på Karolinska institu-
tet och forskare i social och affektiv neurovetenskap. 

Gruppens grepp
Mikael Klintman, Thomas 
Lunderquist & Andreas Olsson
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Den läsande hjärnan, Daniel T. Willingham – 
Med bidrag av Julia Uddén
Augusti 2018. Översättning: Matilda Nagy. 
250 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Maria Svedberg, omslagsillustra
tion: Leif Åbjörnsson. Format: 155 x 228 mm 

ISBN 978-91-27-82315-0
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Vad händer i hjärnan när vi läser? Hur går det till när 
människor lär sig att läsa? Varför läser en del mer än andra? 
Den läsande hjärnan vänder sig till alla som är nyfikna på 
de här frågorna och alla som vill hjälpa barn att lära sig läsa 
och växa som läsare. Författaren förklarar detta mycket 
komplexa ämne med hjälp av fascinerande studier och liv-
fulla exempel. Boken innehåller även tankeväckande frågor 
och skulle fungera utmärkt i en bokcirkel eller som lärobok. 
Willinghams kognitiva och sociala perspektiv kompletteras 
av ett kapitel om den neurovetenskapliga grunden för läs-
ning, skrivet av den svenska hjärnforskaren Julia Uddén.

daniel willingham är professor i kognitiv psykologi och 
forskar kring lärande och minne. Han är en internationellt 
etablerad föreläsare och författare till flera böcker, bland 
annat Varför gillar elever inte skolan?
julia uddén är hjärnforskare med inriktning på språk och 
kommunikation vid Stockholms universitet. 

Den läsande hjärnan
Daniel T. Willingham – Med bidrag 
av Julia Uddén
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Tonårstiden kan stöka till det ordentligt i familjen och stäl-
ler nya krav på föräldraskapet. Älskade förbannade tonåring 
utgår från vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar 
kan känna igen: tonåringen talar inte längre med dig, hjäl-
per inte till hemma, bråkar med syskon, vill bara vara med 
sina vänner eller ifred bakom en stängd dörr. 
 Dessutom finns andra orosmoment: skolresultat, grupp-
tryck, sociala medier, missbruk.
 Den här boken har kommit till för att hjälpa föräldrar 
att hitta sätt att klara av svårigheter med att ha barn i 
tonåren. Den visar olika vägar att lotsa tonåringen genom 
en rad problemsituationer och ger verktyg för hur du som 
förälder kan skydda ditt barn. Förhoppningen är att ni 
tillsammans kan bygga upp en positiv relation.
 Älskade förbannade tonåring gavs ut första gången 2009 
och kommer nu i en uppdaterad och utökad version.

En av huvuduppgifterna för en tonåring är att utveckla en 
egen identitet – få en känsla av vem de är här i världen. Precis 
som det är normalt för tonåringar att berätta mindre, är det 
normalt att föräldrar känner sig ledsna för den här föränd-
ringen. De kan ibland göra vad som helst för att få tillbaks den 
gamla närheten.
 En del föräldrar börjar själva bete sig som tonåringar för att 
komma närmare sina barn. Eller kanske frågar ut sina ton-
åringar för att de ska öppna sig. Inget av detta hjälper för att 
bygga en fungerande relation. Tonåringar tycker om att vuxna 
vågar vara vuxna.

birgitta kimber är leg. psykoterapeut, speciallärare, 
familjeterapeut och med. dr. Hon har under de senaste 20 
åren arbetat med interventioner i skolan som syftar till att 
främja barns och ungas hälsa. 
virginia molgaard är docent vid Iowa State University och 
har främst arbetat med familjebaserade interventioner.

Älskade förbannade tonåring. Så får du 
kontakt med din tonåring – forskning och 
föräldraverktyg, Birgitta Kimber & Virginia 
Molgaard
Augusti 2018. 240 s. Inbunden. Omslag: 
Niklas Lindblad. Format: 145 x 190 mm 

ISBN: 978-91-27-82332-7
E-BOK: 978-91-27-82333-4

Älskade förbannade tonåring
Birgitta Kimber & Virginia 
Molgaard
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Vego curry – indiskt och bengaliskt, Nahid Hassan
Oktober 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Karin van der 
Kwast. Fotograf: Roland  Persson. 
Format: 180 x 250 mm 

ISBN 978-91-27-15520-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-15521-3
EBOK, PDF 978-91-27-15896-2

I Vego curry lär du dig laga vegetariska rätter som 
inte kompromissar med smakerna, precis som de 
lagas i Indien och  Bangladesh. Bland bokens 60-tal 
färgstarka recept finns klassiker som korma, tikka 
och daal, och många andra fantastiska rätter – från 
frukosträtter till bröd och söta avslutningar. Den 
stora majoriteten av indiska restauranger i Sverige 
lagar faktiskt bengalisk mat, och nu är det dags för 
den bengaliska maten att på riktigt introduceras i de 
svenska hemmaköken.
 Lär dig steg-för-steg hur du gör dina egna krydd-
blandningar och kryddpastor, tillagar grönsaker och 
gör den goda färskosten palak paneer. Med sido-
rätterna vadji och en full uppsättning såser, chut-
neys och raitor öppnar stockholmskrögaren Nahid 
Hassan dörren till en komplett upplevelse av den 
bengaliska matkulturen. Du får en inblick i hur den 
genuina familjemåltiden fungerar och vad du behöver 
ha hemma i skafferiet för att snabbt laga smakrika 
vegetariska rätter.

nahid hassan är krögare sedan 18 år tillbaka och 
ägare av Shanti-gruppen med sex indiska och benga-
liska restauranger i Stockholm. Han är en ambas-
sadör för matkulturen i sitt hemland Bangladesh 
och har vunnit flera internationella priser för sina 
restauranger och sitt entreprenörskap. 
 Nahid har skrivit boken tillsammans med isa 
ekstam, vegetarisk kock och matkreatör, som brinner 
för vegetarisk mat och exotiska kryddor. Hon driver 
även företaget GreenIsaDream i Stockholm. 

Vego curry 
Nahid Hassan
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En soppa kan vara den mest vardagliga och okom-
plicerade rätten, snabblagad, billig och praktisk. 
En annan soppa kan istället vara oerhört exklusiv 
och komplex, en rätt där den klassiska matlagnings-
konsten verkligen kan blixtra till och göra rätten till 
en riktigt stor upplevelse. Båda typerna av soppor 
fyller sitt syfte.
 Soppor är oftast inte särskilt komplicerade, men 
de är heller inte de mest förlåtande av rätter. Därför 
måste man ha ganska klart för sig hur soppans olika 
komponenter behöver balanseras mot varandra, 
hur soppans konsistens påverkar upplevelsen av att 
äta den, och hur man lyckas landa i ett resultat som 
blir tillräckligt fylligt och intressant för att inte bli 
tråkigt.
 I bokens 80-tal recept ingår klara soppor, gräd-
diga soppor, mixade soppor, kalla soppor, buljonger 
och potager. Du lär dig snabbt hur du med några 
få grundtekniker i bagaget kan variera smaksätt-
ningarna i det oändliga. Med en huvudråvara som 
till exempel blomkål går det att göra hur mycket 
som helst, och en enkel buljong kan i högsta grad bli 
något sofistikerat om du ger dig tid att göra ett bra 
för arbete. Vissa soppor kräver rätt handlag, som till 
exempel grönsakssoppor, andra som oxsvanssoppa, 
kräver tid och tålamod. I boken hittar du både 
svenska husmansklassiker, rustika och exklusiva 
soppor från de sydeuropeiska köken, ramen och 
 buljonger.

tommy myllymäki är en av Sveriges mest meriterade 
kockar. 2019 öppnar han en ny restaurang på Djur-
gården och är kreativ ledare för bland annat Taverna 
Brillo, Sturehof, Riche och Ulriksdals Wärdshus i 
Stockholm. Tommy har tidigare gett ut Sallad, Kött, 
vilt & fågel, Fisk & skaldjur, Grönsaker – tillbehör & 
garnityr och Såser.

Soppa, potage & buljong 
Tommy Myllymäki

Soppa, potage & buljong, Tommy Myllymäki
September 2018. 176 s. Inbunden. Omslag: 
Karin van der Kwast. Fotograf: Charlie  Drevstam. 
Format: 190 x 240 mm. 

ISBN 978-91-27-15867-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-15868-9
EBOK, PDF 978-91-27-15869-6
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Efterrätter på restaurang tenderar ofta att vara 
överarbetade med garnityr och pynt, eller så bjuder 
de på smakkombinationer som både låter och smakar 
häftigt – men inte nödvändigtvis särskilt gott. Istäl-
let kan en kula god hemgjord glass räcka, en bit paj, 
lite chokladmousse eller bara några skivor apelsin 
med honung och pistaschnötter om det är ont om tid. 
 Att Olle T Cellton skiljer sig från många andra 
kockar är inte bara tydligt i det salta köket, han har 
en kunskap och en stil även när det gäller sött som är 
unik i Sverige. 
 I Eterrätter har Olle samlat sina bästa söta recept. 
Här finns allt från enkel granatäppelposset och 
olivolje kaka med smak av apelsin, till mer tids-
krävande efterrätter som den franska klassikern 
marjolaine. Flera av recepten gör Olle dagligen både 
hemma och på restaurang Babette.
 Det här är den enda efterättsbok du behöver!

olle t cellton är uppvuxen i Malmö och har jobbat 
på krogar i uppväxtstaden, Edinburgh, London, 
Köpenhamn och San Francisco. Numera är han 
kökschef på Babette i Stockholm som han driver med 
några vänner. Olle har tidigare skrivit Salt, socker & 
vinäger (2014) och Enkel god mat (2016).

Efterrätter 
Olle T Cellton

Efterrätter, Olle T Cellton
September 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Lotta och 
Fabian Kühlhorn. Fotograf: Lennart Weibull. 
Format: 180 x 240 mm 

ISBN 978-91-27-15858-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-15859-7
EBOK, PDF 97-891-27-15860-3
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»Jag har aldrig ångrat mig så mycket som efter att jag 
flyttade från Köpenhamn. 
 Jag längtade till vinhandlaren under Knippelsbro 
där man alltid, oavsett tid på dygnet, stör i lunchen 
varpå man vinkas in i köket där man får smaka 
grumliga viner som ännu inte kommit upp på hyllan. 
Jag längtade till den märkvärdiga kiosken på Sønder 
Boulevard som säljer cigg, mjölk, tidningar – och 
obskyra suröler som aldrig skulle tillåtas komma 
i närheten av Systembolagets hyllor. 
 Och så fantiserade jag om Noma-kockarnas nya 
krogar, om slaktartanten Hanne som varje morgon 
tillreder alla pålägg från grunden och skyfflar upp 
mackor på brickor i fönstret och om den nya skolans 
smørrebrødsbarer som serverar lambic-öl och oxide-
rade Sebastian Riffault-viner till hønsesalaten. Det 
dröjde inte länge innan jag flyttade tillbaka.
 Det här är en guide till mina favoritkrogar, till 
fantastiskt naturvin, till ställena med de finaste 
råvarorna från Sjællands hängivnaste hippiebönder 
och skogsmullar. Till barerna med den intressantaste 
hantverksölen och till de murrigaste jukeboxhaken 
som har så dålig ventilation att man kan passivröka 
tobaken som utandades av Vesterbropoeten Dan 
Turèll på 70-talet, och där den som blir hungrig halv 
två på natten får ett kokt ägg och en klick senap på 
en servett.«

erik eje almqvist är reporter och redaktör. 2008 
var han med och startade Magasinet Filter, där han 
arbetat under flera år, bland annat som chefredaktör. 
Han har även varit krogskribent i Metro. 2009 utsågs 
han till årets journalist av Sveriges tidskrifter. Sedan 
2012 har han – med undantag för ett kort avbrott 
– bott på den gamla delen av Islands brygge i Köpen-
hamn.

Köpenhamn för foodisar 
Erik Eje Almqvist

Köpenhamn för foodisar, Erik Eje Almqvist
September 2018. 176 s. Mjukband med flikar. Omslag: 
Stefan Fält. Fotograf: Fredrik Skogkvist. 
Format: 160 x 220 mm

ISBN 978-91-27-15566-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-15567-1
EBOK, PDF 978-91-27-15898-6
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Man kan tycka att italienarna har en tjurskallig 
inställning till pasta. De skulle aldrig servera en 
ragù bolognese med spagetti eller hälla parmesan 
på skaldjur. Men det handlar inte om att de vill vara 
besvärliga, utan om att de redan ägnat generationer 
åt att prova sig fram till de bästa recepten och de 
mest användbara teknikerna.
  Den här boken handlar om pasta. Riktig, italiensk 
pasta. Om gnocchi lagad av en helgalen kock 
i Milano, om hemligheten bakom krämig carbonara 
och om den genovesiska trofien, som nästan ingen 
längre vet hur man tillverkar för hand.
  Det är en tågresa från Turin i nordväst till Catania 
i sydost, genom tolv italienska regioner som vurmar 
lite extra för sin pasta. Vi får lära oss om olika mjöl-
sorter och när de ska användas, varför man har ägg 
i degen bara ibland och varför man alltid ska blanda 
pastan med såsen innan den serveras.
  Dessutom delar en rad italienska pastakockar 
med sig av sina bästa recept, anpassade för regio-
nens typiska pastasorter. För det finns egentligen 
ingenting som heter italiensk pasta, däremot finns 
det ligurgisk, siciliansk och toskansk pasta. Och den 
gemensamma nämnaren är att den alltid är godast.

sara berg är frilansjournalist och barista. Hon skri-
ver om mat och kultur för bland andra Sydsvenskan, 
Expressen, White Paper och Restaurangvärlden. 
Hon pratar italienska och älskar gnocchi, mozzarella 
och lambrusco.

Pasta på italienska
Sara Berg

Pasta på italienska, Sara Berg
Oktober 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Katy Kimbell. 
Fotograf: Miriam Preis. 
Format: 185 x 235 mm

ISBN 978-91-27-15707-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-15708-8
EBOK, PDF 978-91-27-15709-5
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Alf och Petter är tillbaka med en ohämmad hyllning 
till världens bästa druva. En kärleksfull djupdyk-
ning bland de magiska vinerna från Barolo och Bar-
baresco, och deras än så länge oupptäckta grannar. 
Vi får följa med på vinresor och träffa producenter, 
odlare, krögare och får tips om druvans bästa super-
kombos. Nebbiolo i köket. Nebbiolo och pizza. Neb-
biolo i osten. Nebbiolo på Systembolaget. Nebbiolo 
på auktion. Nebbiolo i resten av världen. Nebbiolo på 
film. Nebbiolo för kung och fosterland! 
 Men sitter verkligen magin i druvans skal eller 
handlar allt om adressen där den odlas? Kan vem 
som helst odla nebbiolo? Och kan vem som helst 
uppskatta vinerna? Alf och Petter går till botten med 
druvan som en gång förde dem samman. 
 Nebbiolo – så funkar det följer samma spår och upp-
täckaranda som duons tidigare bok Vin – så funkar det. 

alf tumble debuterade som författare 2013 med den 
nydanande boken Drick! 2015 släpptes den mer djup-
lodande och prisbelönta uppföljaren Vin med adress. 
Alf arbetar till vardags som vinskribent på Dagens 
Nyheter och driver tillsammans med Petter vinsajten 
Vinos.nu.
petter alexis askergren, en av våra mest folkkära 
artister och textförfattare, upptäckte vinets fan-
tastiska värld och utbildade sig till sommelier 2014. 
Sedan dess skriver han för olika media och håller 
hyllade vinprovningar.

Nebbiolo – så funkar det
Alf Tumble & Petter Alexis 
Askergren

Nebbiolo - så funkar det, Alf Tumble & Petter Alexis 
Askergren
November 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Stefan Fält. 
Fotograf: Christian Gustavsson. 
Format: 190 x 250 mm 

ISBN 978-91-27-15568-8
EBOK, EPUB3 97-891-27-15569-5
EBOK, PDF 97-891-27-15899-3
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¡TACO LOCO!
Jonas Cramby
Följ med Jonas Cramby på upptäcktsfärd genom ett 
av de mest spännande gatumatsköken i världen.

Mackor
Jonas Cramby
Mackor innehåller smörgåshistoria, mackfilosofi, 
hur du bakar de perfekta bröden, gör egen ost och 
charkuterier samt vilka tillbehör och verktyg varje 
mackälskare bör ha hemma. 

 Vin med adress
Alf Tumble
Att resa dit druvorna växer är ofta nyckeln till att 
förstå sig på traktens viner, men det funkar nästan 
lika bra hemma i köket med ett glas i handen.

TACO LOCO! mexikansk gatumat från grunden, 
Jonas Cramby
September 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Jonas 
Cramby. Fotograf: Calle Stoltz. 
Format: 190 x 240 mm

ISBN 978-91-27-15861-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-15862-7
EBOK, PDF 978-91-27-15863-4

Mackor, Jonas Cramby
September 2018. 175 s. Inbunden. Omslag: Jonas 
Cramby. Fotograf: Roland Persson. 
Format: 180 x 240 mm

ISBN 978-91-27-15870-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-15871-9
EBOK, PDF 978-91-27-15872-6

Vin med adress, Alf Tumble
November 2018. 224 s. Inbunden. Omslag: Lotta och 
Fabian Kühlhorn. Fotograf: Roland Persson. 
Format: 170 x 240 mm 

ISBN 978-91-27-15864-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-15865-8
EBOK, PDF 978-91-27-15866-5
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Det finns en mängd lättskötta krukväxter som inte 
kräver någon prinsessan på ärten-behandling. Väx-
ter som kan glömmas bort i perioder som strandkas-
tanj och opuntia, växter som tål allt som till exempel 
monstera, eller växter som efter en vattning blir 
spänstiga och glada igen som palettblad och sommar-
murgröna.
 I den här boken finns skötselråd för ett 40-tal 
populära krukväxter samlade tillsammans med 
smarta tips, beskrivningar på hur du tar sticklingar 
och inspiration från växtinredda hem – allt för att du 
ska kunna skapa din egen inomhusdjungel.
 Växter renar inte bara luften och ger liv åt ett rum 
– enligt flera studier får de oss även att må bättre psy-
kiskt. Att omge sig av natur och växtlighet skapar 
ett lugn. Det finns något terapeutiskt med att stoppa 
ner fingrarna i fuktig jord, duscha sina växter och se 
dem utveckla nya blad. Dessutom finns en fantastisk 
gemenskap bland växtälskare – som du också kan bli 
en del av.

agnes stuber är grundare till Facebookgruppen 
Växtgäris som på två år ökat till 19 000 medlemmar. 
Utöver växtintresset är Agnes fotograf. Till boken 
har hon valt att fotografera analogt med en mellan-
formatskamera för att få fram närheten och komma 
bort från det digitala och artificiella. Precis som med 
växter är det analoga fotograferandet en process där 
det krävs närvaro, tålamod och tid.

Krukväxter för alla
Agnes Stuber

Krukväxter för alla, Agnes Stuber
September 2018. 160 s. Inbunden. Omslag: Terése 
Karlsson. Fotograf: Agnes Stuber. 
Format: 170 x 230 mm 

ISBN 978-91-27-15465-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-15466-7
EBOK, PDF 978-91-27-15895-5
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Lappat & lagat inspirerar till hur du tar hand om och 
förlänger livet på dina kläder med både snabba och 
extremt enkla lagningar för nödsituationer och tips 
och idéer på hur du lagar ett plagg mer omsorgsfullt. 
Här finns fallskärmsjägarnas nödlagningssöm, 
jeans lagningar och osynliga konststoppningar.  
Beskrivningar finns också på baslagningar som att 
sy i en knapp, hur du lagar stickat och virkat, hur du 
akutlagar en sprucken söm samt dekorativa lag-
ningar som får synas och ta plats.

kerstin neumüller är skräddaren som älskar ull och 
att sy pyttesmå stygn. douglas luhanko har ett stort 
intresse för indigo och denim. Kerstin och Douglas 
har tidigare skrivit En handbok om indigo (2017) och 
driver tillsammans Second Sunrise på Södermalm 
i Stockholm, en butik där jeans kombineras med 
hantverks kurser och reparationsateljé.

Lappat & lagat
Kerstin Neumüller & 
Douglas Luhanko 

Lappat & lagat, Kerstin Neumüller & Douglas Luhanko
Oktober 2018. 144 s. Mjukband med flikar. Omslag: 
Sebastian Wadsted. Fotograf: Hampus Andersson. 
Format: 175 x 240 mm

ISBN 978-91-27-15467-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-15468-1
EBOK, PDF 978-91-27-15894-8
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Känner höns empati med varandra? Är grisar med-
vetna om sin egen existens och vad känner får och kor 
egentligen när de umgås med människor?
 Forskningen har gjort stora framsteg när det 
gäller att förstå husdjurens inre liv. Det gäller både 
hundar, hästar och katter lika väl som de djur vi äter. 
Vi vet numera att kotletten på tallriken och ägget 
på frukost bordet kommer från djur vars känslor och 
tankar inte skiljer sig så mycket från våra egna. 
 Per Jensen berättar levande och enkelt om de 
senaste vetenskapliga rönen kring husdjurens inre 
liv. Vi vet idag mer än någonsin om känslor, tankar 
och kognitiva egenskaper hos de djur som omger oss, 
även de som efter sin död utgör grunden i de allra 
flesta kokböcker. Utan att moralisera över vad vi 
äter leder det till svåra frågor som vi alla måste ta 
ställning till. Är behandlingen av djuren i dagens 
lantbruk rimligt när vi nu vet att deras känsloliv inte 
skiljer sig så mycket från vårt? 
 I sina tidigare böcker har Per Jensen fokuserat på 
hundens beteende och känsloliv. Här går han ett steg 
längre och sammanfattar den senaste forskningen om 
känslorna hos andra djur som lever tillsammans med 
oss.
 
per jensen är professor i etologi, läran om djurens 
beteende, vid Linköpings universitet. Han leder en 
forskargrupp som bland annat studerar hundars 
beteende och relation till människor och medverkar 
flitigt i olika medier när det gäller frågor om djur och 
djurskydd. Per har skrivit flera böcker, bland annat 
Hur smart är din hund (2015), Den missförstådda hun-
den (2017) och Hur mår maten (2012) som handlar om 
svensk köttproduktion. 

H Ö S T  2 0 18  ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  I L L U S T R E R A D  FA K TA

Djurens känslor
Per Jensen

Djurens känslor – och vår känsla för djur, Per Jensen
Oktober 2018. 170 s. Inbunden. Omslag: Kristin 
Lidström. Fotograf: Linda Prieditis. 
Format: 170 x 220 mm 

ISBN 978-91-27-15901-3
EBOK 978-91-27-15903-7
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Innehåll

Världen utanför  Henrik Wallnäs & Matilda Ruta s. 4 September
Totte och Emma känner  Gunilla Wolde s. 6 Augusti
Totte och Emma kan  Gunilla Wolde  s. 6 Augusti
Är du min bror?  Hsu-Kung Li s. 7 Oktober
Jag är sju djur  Elisabet Ericson s. 8 September
Så mycket kärlek kan inte dö  Moni Nilsson & Joanna Hellgren s. 10 September
Arlo Finch i Eldsdalen  John August s. 11 Oktober 
Magikernas tid  Cressida Cowell s. 12 September
Monsterbestiarium  Bo Eriksson & Lina Blixt s. 13 Oktober
Skuggornas ö  Johan Rundberg s. 15 September
Leo Katarina von Bredow s. 16 September
Vi skulle segla runt jorden  Anna Sundström-Lindmark & Elisabeth Widmark s. 17 September
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Världen utanför 
Henrik Wallnäs & Matilda Ruta

Gården har fyra hörn.
Jag har räknat dem själv. 
Här är Pim och jag i det första. 

På förskolan finns krokar med allas namn, famnar att 
sitta i och ett rep att hålla när man går på promenad. 
I det bästa hörnet på gården finns jord och skalbaggar, 
det kittlar i näsan av alla dofter där. Hörnet vid grin-
den är det farligaste, för där finns en väg ut. Om man 
ställer sig på tå och sträcker på sig kan man se världen 
utanför. Det känns pirrigt att rymma dit men väldigt 
skönt i magen när man blir hittad igen.  
 En pricksäker gestaltning av livet på förskolan.  

henrik wallnäs är författare och bibliotekarie boende 
i Malmö. Den Augustnominerade boken Åka buss som 
utkom 2016 var Henrik Wallnäs debutbok. 
matilda ruta är tecknare och formgivare, utbildad vid 
Konstfack. För Natur & Kultur har hon förutom Åka 
buss utkommit med böckerna om Ninna.

Om Augustnominerade Åka buss:

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

Världen utanför, Henrik Wallnäs & Matilda Ruta
September 2018. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 195 x 240 mm

ISBN 978-91-27-15189-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-15190-1 
EBOK, PDF 978-91-27-15850-4
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Följ med Totte och Emma som hoppar bland kuddar, 
leker med kisse och välter ett torn med klossar!
  Två helt nya pekböcker om Totte och Emma med 
Gunillas Woldes älskade och tidlösa bilder. Med hjälp 
av kluriga frågor får det lilla barnet fundera över vad 
som egentligen händer på bilderna. Eftersom bild och 
text inte alltid säger samma sak öppnar böckerna upp 
för samtal och interaktivitet.
 
Totte & Emma känner: Hur ser en känsla ut? Är Totte 
glad, sprallig eller kanske nyfiken? Är Emma arg? Läs 
och utforska känslornas värld med Totte och Emma.

Totte & Emma kan: Kan Emma klä på sig själv? Kan 
hon välta tornet? Kan Totte bli lika lång som katten? 
Kan han hitta halsbandet? Utforska bilderna och 
fundera på vad det betyder att kunna något och vad 
du själv kan.

gunilla wolde (1939-2015) var författare, tecknare 
och illustratör. Hon är framförallt förknippad med 
de populära böckerna om Totte och Emma, klassiker 
som läses och älskas av nya generationer. Böckerna har 
översatts till fjorton olika språk.
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Totte & Emma känner
Totte & Emma kan
Gunilla Wolde 

Totte & Emma känner
Gunilla Wolde
Augusti 2018. Ålder: 03 år. 16 s. Kartong. 
Format: 150 x 150 mm
 
ISBN 978-91-27-15615-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-15616-6
EBOK, PDF 97-891-27-15851-1

Totte & Emma kan
Gunilla Wolde
 
ISBN 978-91-27-15617-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-15618-0
EBOK, PDF 978-91-27-15852-8
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Är du min bror? 
Hsu-Kung Liu 

Den brandgula hästen har länge sökt efter sin för-
svunna bror. Men det är inte lätt i den stora staden, 
med endast ett sönderrivet foto som ledtråd. ”Min bror 
borde ha brandgul hud och svart hår. Och vara snabb 
precis som jag”, tänker den brandgula hästen. Men 
ingen han möter passar in på beskrivningen. Någon är 
brandgul, men är inte en häst. En annan har svart hår 
och är snabb, men är ett lejon. Och en bil är ju snabb, 
men är verkligen inte hans bror … Till slut möter han 
en brun häst som också har ett halvt sönderrivet foto. 
Har han äntligen hittat sin bror?
 En berättelse om hopp och hemmahörande. Kanske 
kan två pusselbitar höra samman, även om de inte 
riktigt passar ihop.

hsu-kung liu är Är född i Taipei och studerade till 
civilingenjör på Taiwans Nationella universitet. Efter 
en bilderbokskurs 1995 startade hans karriär som 
bilderboksskapare. Han har också undervisat i bilder-
boksskrivande och vunnit en rad priser, bland annat 
Hsin-Yi Children Literature Award.

Är du min bror? Hsu-Kung Liu
Oktober 2018. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 200 x 270 mm
 
ISBN 978-91-27-15199-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-15200-7
EBOK, PDF 978-91-27-15853-5
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Jag är sju djur
Elisabet Ericson

Jag är sju djur, Elisabet Ericson
September 2018. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 225 x 245 mm

ISBN 978-91-27-15802-3
EBOK, EPUB3 97-891-27-15804-7
EBOK, PDF 97-891-27-15805-4

Jag är sju djur, de kommer fram på natten när jag sover. 
På lördagen är jag en orm. Jag vet det innan jag ens gått 
upp ur sängen, jag har inga armar eller ben, vill bara 
slingra mig och fortsätta sova. På söndagen är jag en 
hund. En detektivhund som vet allas hemligheter.

Det är bra att kunna vara ett djur. Ännu bättre att 
kunna vara flera. För man känner sig ju inte alltid lika-
dan, till exempel kanske man känner sig gosig hemma 
i köket, sur och vresig på väg till förskolan och rädd 
och ensam på badhuset. Vilket djur skulle du vara, och 
när? 

En originell och färgsprakande bilderboksberättelse 
om att lära känna sig själv och ge plats åt alla sina 
känslor. 

elisabet ericson (född 1986, Sundsvall) gick ut 
 programmet för illustration och grafisk design vid 
Konstfack 2015. Hon är bosatt i Stockholm och 
 frilansar som illustratör.
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– Du kan få slåss med mig, säger Lucas.
– Nej, säger jag. Jag vill att mamma ska bli frisk.
– Det vill vi alla, säger pappa och kör ut från sjukhus-
parkeringen.
 Jag bestämmer mig för att om vi möter nio röda bilar 
innan vi kommer hem så kommer mamma bli frisk. 
Trots att nio är mitt lyckonummer gör vi inte det.

Leas mamma ska dö. Lea hatar läkarna som inte kan 
ge henne rätt medicin och hon hatar slangarna under 
mammas näsa och hennes andfådda andetag. Och hon 
hatar Noa. Noa som varit hennes bästis hela livet, men 
inte är det längre. Mitt i allt det hemska pågår livet 
ändå, med mamma, pappa och storebror Lucas. Det 
är skoldagar med king på skolgården och fotbollsträ-
ningar med Pernilla Skvallerbyttan Olsson och det är 
drömmar om att få snorkla i Söderhavet. Allt medan 
mamma blir sjukare. 

Med stor psykologisk insikt, värme och humor, gestal-
tar Moni Nilsson det allra svåraste: att förlora sin 
mamma i förtid, medan man själv fortfarande är barn. 
Utan att väja för det tunga är det här också en tröste-
bok. En bok om livet och vänskapen och den kärlek som 
aldrig kan dö.

moni nilsson är en av våra mest älskade barn- och 
ungdomsboksförfattare. Sitt stora genombrott fick hon 
med böckerna om Tsatsiki. Hon är flerfaldigt prisbe-
lönad och hennes böcker är översatta till över tjugo 
språk. 
joanna hellgren är illustratör och serietecknare, utbil-
dad på Konstfack i Stockholm. Hon har bland annat 
illustrerat böckerna om Katitzi. 
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Så mycket kärlek kan inte dö
Moni Nilsson & Joanna Hellgren

Så mycket kärlek kan inte dö, 
Moni Nilsson & Joanna Hellgren 
September 2018. Ålder: 9–12 år. 140 s. Inbunden. 
Omslag: Joanna Hellgren. Format: 150 x200 mm

ISBN 978-91-27-15643-2
EBOK 978-91-27-15644-9
LJUD 978-91-27-15645-6
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Arlo Finch i Eldsdalen
John August

När Arlo såg sig omkring upptäckte han hur rummets 
väggar började ge vika och avslöjade en månupplyst skog. 
Det var bara sängen och fönsterkarmen som stod kvar. På 
andra sidan fönstret uppenbarade sig en flicka och värl-
den på hennes sida glittrade i silver och guld, som ett slott 
av höstlöv. Hon tittade åt höger, som om nån var på väg åt 
hennes håll. Orden hon viskade kom snabbt: ”Om jag kan 
se dig, då kan de se dig … Var försiktig, Arlo Finch.”

Arlo har precis flyttat till Pine Mountain, Colorado, 
men har redan lockat till sig mörka krafter. I den 
märkliga scoutkåren får han lära sig om åskklappar, 
kvickljus och spökhundar. Men snart förstår han att 
det finns en annan sorts magi och att han, av någon 
anledning, har en viktig roll att spela. Det gäller bara 
att veta vilka stigar som leder till magiska platser och 
vilka som leder till fara.

john august har tidigare skrivit filmmanus till bland 
annat Big Fish, Charlie’s Angels, Kalle och chokladfabri-
ken, Corpse Bride och Frankenweenie
 John om boken: »Jag har ofta fantiserat om mitt 
tioåriga jag framför en bokhylla. Vad skulle jag ha 
velat läsa? Vilken bok hade jag valt? Svaret är: äventyr, 
mysterium, magi, fara. Och om möjligt: drakar. Mitt 
mål med Arlo Finch är att locka fram äventyraren och 
slukarläsaren i oss alla.«

»Spännande fantasy som är grundad i verkligheten och 
betonar vikten av vänskap« school library journal

»Full av magiska under. John August är en mästerlig 
berättare« ransom riggs, författare till Miss Peregrines 
hem för besynnerliga barn
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Arlo Finch i Eldsdalen, John August
Oktober 2018. Översättning: Mats Kempe. 
Ålder: 9–12 år. 300 s. Inbunden. Omslag: Håkan 
Liljemärker. Format: 145 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15449-0
EBOK 978-91-27-15450-6

FÖRSTA 
DELEN I EN 

TRILOGI

ISBN 978-91-27-15854-2

9 7 8 9 1 2 7 1 5 8 5 4 2

OKORRIGERAT EXEMPLAR SOM EJ FÅR SÄLJAS.
CITERA INTE UTAN ATT KONTROLLERA MED FÖRLAGET

Arlo har precis fl yttat till Pine Mountain, Colorado, 
men har redan lockat till sig mörka krafter. I den 
märkliga scoutkåren får han lära sig om åskklappar, 
kvickljus och spökhundar. Men snart förstår han att 
det fi nns en annan sorts magi och att han, av någon 
anledning, har en viktig roll att spela. Det gäller bara 
att veta vilka stigar som leder till magiska platser och 
vilka som leder till fara.
 Arlo Finch i Eldsdalen är första delen i en trilogi. 
 
JOHN AUGUST har skrivit fi lmmanus till bland annat 
Big Fish och Kalle och chokladfabriken.

OKORRIGERAT EXEMPLAR SOM EJ FÅR SÄLJAS.
CITERA INTE UTAN ATT KONTROLLERA MED FÖRLAGET

arlo_finch_augustcover180326prov.indd   1,3 2018-03-26   15:55
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Förr fanns magi. Den levde i de mörka 
skogarna. Så kom krigarna.

Vår historia har två hjältar. Magikerpojken Xar, som 
inte har någon magi och skulle kunna göra vad som 
helst för att få det. Och krigarflickan Wish som har 
något förbjudet i sin ägo – något magiskt – som hon 
gör vad som helst för att behålla. Deras familjer ligger 
i strid med varandra, men de tvingas samarbeta när de 
konfronteras med en mäktig och fruktansvärd varelse. 
En varelse som sovit sedan tidernas begynnelse, men 
som nu verkar vara på väg att vakna …

cressida cowell är en av Storbritanniens mest älskade 
och lästa författare. Hennes bästsäljande böcker om 
draktränaren Hicke har sålt i miljoner exemplar och 
gett upphov till flera filmer och en TV-serie. Nu kom-
mer den första delen i hennes nya trilogi, som snabbt 
hamnade i topp på Englandslistan.

»En ny bästsäljare är född.« 
daily mail

 »Rolig, tankeväckande och förvånansvärt smart och 
livfull ... « 
sunday times

 
»Detaljrikedomen i Cowell’s värld är en njutning, den 
här kommer att bli en klassiker.« 
observer

 
»En bragd från en av våra mest kvicka och talangfulla 
berättare.«
 the bookseller
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Magikernas tid
Cressida Cowell

Magikernas tid, Cressida Cowell  
September 2018. Översättning: Helena Stedman. 
Ålder: 9–12 år. 400 s. Inbunden. Omslag: Cressida 
Cowell/Jennifer Stephenson. Format: 150 x 230 mm

ISBN 978-91-27-15723-1
EBOK 978-91-27-15724-8

Vinnare av:
BLUE  PETER 

AWARD
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Från öster till väster, från nord till syd – överallt har 
människor vittnat om hemska monster. Havsmonster 
som slukar sjömän, andra monster som är halvgudar och 
rymdmonster som ändrar form för att lura sina offer. 

I underjorden finns många hemska monster. Förutom 
Djävulen själv, huserar där helveteshundar som Kerbe-
ros och Garm och det finns otäcka demoner som gillar 
att plåga människor. Tyvärr är det inte så mycket 
säkrare ovan jord för där finns t.ex. den australiensiska 
regnbågsormen som sades sluka människor. Om du är 
man och befinner dig i en sydamerikansk djungel ska 
du akta dig för att ta följe med en främmande kvinna. 
Det kan nämligen vara en X-Tabai, en djungelande 
som för sitt offer till ett ihåligt träd innan hon äter upp 
honom. Det är nästan ett under att du klarat dig så här 
länge utan att bli uppäten av ett monster!
 I en stor, vacker faktabok presenteras över femtio 
monster i nio habitat, från underjorden och marken 
via skogen och djungeln till bergen och städerna. Du 
får veta vilka fasor som lurar här och hur du kan – eller 
inte kan – skydda dig mot dem. 

bo eriksson är docent i historia vid Stockholms 
universitet och redaktör för Historisk tidskrift. Han 
har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland 
annat Den svenska adelns historia (2011), Bestiarium: 
en medeltida djurbok (2009) och Tusen år av fantasy: 
Resan till Mordor (2007). År 2009 tilldelades han Hertig 
Karls pris (Stora historiepriset), för att ha ”förmedlat 
väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet” 
och ”etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av 
främsta klass”.
lina blixt är illustratör och har arbetat mycket med 
TV-spel. Hon har tolkat och illustrerat monstren och 
miljöerna de trivs i.

Monsterbestiarium
Bo Eriksson & Lina Blixt

Monsterbestiarium, Bo Eriksson & Lina Blixt 
Oktober 2018. Ålder: 912 år. 112 s. Inbunden. 
Omslag: Lina Blixt/Maria Svedberg. 
Format: 220 x 280 mm

ISBN: 978-91-27-15445-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-15446-9
EBOK, PDF 978-91-27-15877-1
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Skuggornas ö
Johan Rundberg

När Sebbes mamma åker på filminspelning till Litauen 
under påsklovet ska Sebbe bo hos en klasskompis i en 
stuga utanför stan. Tror hans mamma i alla fall. 
I själva verket har Sebbe planerat att bo själv i lägen-
heten tillsammans med Max. Då kan de passa på att 
umgås extra mycket med Manda som spelar i Stads-
teaterns uppsättning av Frankensteins monster. Allt 
hade varit ganska bra om det inte vore för den skräck-
injagande mardröm som väcker Sebbe varje natt. Som 
ett panikslaget djur rusar han genom skogen, hör de 
flämtande andetagen från det som förföljer honom. Det 
hinner alltid ikapp honom till slut. Precis som i verklig-
heten.

Skuggornas ö är tredje och avslutande delen i Johan 
Rundbergs rysligt välskrivna trilogi Häxknuten– en 
kombination av isande skräck och smart humor.

johan rundberg har skrivit bilderböcker, lättläst och 
för samma åldersgrupp bland annat Kärlekspizzan och 
Knockad Romeo. 

Vålnadens röst är sällsynt skickligt berättad, med humor 
och intelligens och flera överraskande vändningar.
dagens nyheter

Skuggornas ö, Johan Rundberg
September 2018. Ålder: 912. 230 s. Inbunden. 
Omslag: Lotta Geffenbald. Format: 150 x 200 mm

ISBN 978-91-27-15308-0
EBOK 978-91-27-15309-7
LJUD 978-91-27-15462-9
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Leo
Katarina von Bredow

Hemma hos Leo är det bråkigt. Storebror Markus skol-
kar och festar och föräldrarna är ofta osams. Leo göm-
mer sig i sitt rum med hörlurarna på. I skolan går han 
ofta för sig själv. Det fi nns egentligen bara en enda per-
son han vill vara med: Ellinor. Hon har varit hans bästa 
vän ända sedan lågstadiet. Men när Viktor började i 
klassen förändrades allt. Han är som en rockstjärna som 
alla vill vara med, och fast han kan vara med vem han 
vill har han valt just Ellinor. Hon verkar inte förstå det 
som Leo märkte nästan direkt: att det är något skumt 
med Viktor. Saker han berättar stämmer inte, men när 
Leo försöker varna Ellinor blir hon bara arg.
 Mitt i allt trassel inträffar den stora katastrofen. 
Livet stannar upp och det som nyss var så viktigt 
blir plötsligt ganska obetydligt. Men i mörkret visar 
människor oväntade sidor. Hjälp och tröst kan komma 
från den man minst anar.

Katarina von Bredow skriver så att det känns. I en 
trilogi för mellanstadiet får vi följa Ellinor, Leo och 
Viktor under några månader i 6:an, en tid då mycket 
förändras och saker ställs på sin spets.

katarina von bredow har skrivit många böcker för 
barn och unga. Hon är fl erfaldigt prisbelönt och hen-
nes böcker har hyllats av såväl litteraturkritiker som 
av läsare.

LÄS 
OCKSÅ

UTKOMMER 
2019

Leo, Katarina von Bredow
September 2018. Ålder: 912 år. 278 s. Inbunden. 
Omslag: Håkan Liljemärker. Format: 130 x 190 mm

ISBN 978-91-27-15333-2
EBOK 978-91-27-15334-9
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Vi skulle segla runt jorden
Anna Sundström-Lindmark & 
Elisabeth Widmark

I framtiden skulle vi segla runt jorden. När vi hade råd 
och jag hunnit bli lite äldre. Vissa säger att pappa inte 
ville leva. Det stämmer inte. Han fick en sjukdom. Han 
kunde inte rå för det.

Ungefär 1500 personer per år tar sitt eget liv i Sverige. 
Det är den främsta dödsorsaken bland män 20-49 år. 
Några av dem har barn som lämnas kvar, med sorgen 
och frågorna. Anna Sundström-Lindmark förlorade 
sin pappa när hon var 19 år och här använder hon sina 
erfarenheter för att berätta om Agnes vars pappa också 
tar sitt liv. 
 Rakt och osentimentalt gestaltas i ord och bild den 
nära relation som bokens jag har med sin pappa. Det 
är dagar fyllda av möjligheter och överraskningar, 
men också dagar när allt är problem och han bara är 
trött. Och sen, tomrummet han lämnar efter sig och 
omgivningens reaktioner. Tiden läker inte alla sår, men 
man lär sig att leva med dem och med tiden blir de ljusa 
dagarna allt fler.

En grafisk roman från ungefär 12 år och upp och för 
den som gått igenom samma sak eller känner någon 
som har gjort det.

anna sundström lindmark bor i Umeå och är journa-
list, muntlig berättare och medgrundare av den globala 
skrivrörelsen Write Your Self. Hon debuterade 2016 
med den autofiktiva romanen I skuggan av ett geni 
(North Chapter).
elisabeth widmark bor i Umeå och är illustratör och 
bildkonstnär. 2014 tilldelades hon Umeås skaparpris i 
kategorin Årets bild.

Vi skulle segla runt jorden, 
Anna Sundström-Lindmark & Elisabeth Widmark 
September 2018. Ålder: 12+. Ca 96 s. Flexoband. 
Omslag: Elisabeth Widmark. Format: 170 x 240 mm

ISBN 978-91-27-15649-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-15650-0
EBOK, PDF 978-91-27-15651-7
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