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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.



Titel
Förnamn Efternamn

Fyra prästgårdsbarn och en hund springer över en blåsig 
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 landskap 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 journa-
list och har belönats med ett flertal priser för sitt författar-
skap, bland annat Polonipriset för sin debut Camera (2001) 
och Göteborgs-Postens litteraturpris 2012. Hon har nomi-
nerats till Augustpriset två gånger, för  romanerna Imago 
(2003) och Lacrimosa (2011). Blåst! är hennes femte roman.
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Blåst! Eva-Marie Liffner
September 2016. 300 s. Inbunden. Omslag: 
Sara R. Acedo. Format 135 x 190 mm. 
ISBN 978-91-27-14936-6
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Blixtra, spraka, blända!
Jenny Jägerfeld

AaaaaaaaAAAAAHHHHHHH! Förskottet är slut, mer 
än slut, alldeles för mycket pengar har gått åt på alldeles 
för kort tid och i helt fel sällskap i London, bland annat 
den lindrigt pålitliga vännen Lola, och någon ny roman är 
inte i sikte. Penny Löwe, är kometdebuten från häromåret, 
som med sin roman Strid blev ett namn på allas läppar, ett 
stjärnskott som slocknade. 
 Penny åker hem för att tillfriskna på alla sätt, men 
Lola dyker upp igen. Penny har svurit på att aldrig 
släppa in henne i sitt liv igen. Men just nu står allt still och 
hon vet inte hur hon ska leva sitt liv och hur hon någon-
sin ska lyckas få ur sig den förväntade och förbannade 
 romanen. Det enda hon vet är att hennes liv just nu inte 
är något vidare ämne för en roman, så Lola, konstnär och 
 manipulatör, anmäler sig frivillig. Lola iscensätter Pennys 
liv med kärlek och dramatik så att Penny ska få något att 
skriva om. 

Jenny Jägerfeld har skrivit en roman som med underhåll-
ningslitteraturens höga tempo undersöker autofiktionens 
roll för den samtida romanen: måste en författare ha levat 
och prövat för att få skriva? Och vad får man ta intryck av, 
låna eller stjäla och fortfarande kalla texten för ”sin egen”?

jenny jägerfeld arbetar som psykolog. Jenny Jägerfeld 
är verksam som författare både för vuxna och för barn och 
unga. Hon debuterade 2006 med romanen Hål i huvudet, 
och vann Augustpriset 2010 med ungdomsboken Här ligger 
jag och blöder. 

Blixtra, spraka, blända! Jenny Jägerfeld 
Maj 2018. 300 s. Inbunden med skydds-
omslag. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15437-7
EBOK 978-91-27-15438-4
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Monas och Barbros mamma har just dött. Mona måste 
lämna sin älskade Albert och sitt nya hem på Mallorca för 
att åka till begravningen i Stockholm.
 Med hjälp av sin dagbok försöker Mona se tillbaka på 
sin barndom, på vad som faktiskt är hennes egna minnen, 
och vad som snarare är en bild som hennes mamma har 
skapat. Och väl i Stockholm vill Mona också göra upp med 
en annan del av sitt liv. Hon stämmer möte med exmaken 
Torbjörn för att erbjuda honom sin vänskap.  Ett möte 
som får henne att se såväl på honom som på sig själv med 
andra ögon.
 Lena Ackebos romaner om systrarna Mona och Barbro, 
Världens vackraste man och Kära Barbro, har blivit älskade 
av både läsare och kritiker för sin förmåga att gestalta 
livets skiften i stort och smått. Tillsammans med årets 
roman Darling Mona, den sista delen i trilogin, skildrar de 
med skärpa och ömhet hur svårt det kan vara att frigöra sig 
från det förflutna, hur en syster vågar skärskåda sig själv 
och förändras och hur den andra klamrar sig fast vid en 
självbild som också snärjer henne.

lena ackebo debuterade som romanförfattare med Världens 
vackraste man 2016, uppföljaren Kära Barbro kom 2017. Hon 
har tidigare varit verksam som bildkonstnär och har givit 
ut tio tecknade album.
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Darling Mona
Lena Ackebo

Darling Mona, Lena Ackebo 
Maj 2018. 300 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. 
 Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15-747-7
EBOK 978-91-27-15-749-1
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Blå 
Maja Lunde

Maja Lundes roman Binas historia, som blev en världs-
sensation när den kom häromåret, har hittills sålt i 150 000 
exemplar i Norge och 400 000 exemplar i Tyskland! Det var 
en historia som rörde sig genom tid och rum och beskrev 
det sköra bandet mellan bi, människa och natur, och vad 
som skulle kunna hända om världens bin till slut försvann. 
Men det var också en roman som fascinerade läsarna med 
sambanden mellan berättelserna, som bara skenbart var 
skilda från varandra.
 Arbetet med Binas historia och det enorma gensvaret 
gjorde att Maja Lunde började planera för ett större arbete, 
fyra romaner som på olika sätt behandlar de skrämmande 
kllimatförändringar som jorden genomgår just nu.

Årets roman Blå utspelar sig liksom Binas historia under 
flera tidsplan, det första är året som har gått:
 2017: Signe är snart sjuttio, men skräms inte av havet. 
Hon seglar ensam bort från sin barndomsbygd i Norge för 
att konfrontera mannen som hon en gång älskade. Det är 
bara hon själv, båten som heter ”Blå” och en märklig last.
 2041: David tycker att han är för ung för att vara far, 
ändå har han blivit ensam med sin lilla dotter. De två är på 
flykt genom ett Sydeuropa som är drabbat av torka, där 
nord står mot syd, och där vattnet inte längre räcker till oss 
alla. Allt förändras den dag då de upptäcker en segelbåt i en 
övergiven trädgård långt inne i landet.

maja lunde har skrivit en rad romaner för unga och manus 
till flera tv-serier. Hon debuterade med en roman för vuxna 
med Binas historia 2015, som hittills har sålts till tjugofem 
länder. Hon är bosatt i Oslo.
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Blå, Maja Lunde 
Maj 2018. Översättare: Lotta Eklund. 
360 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Eivind Stoud Platou. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15-741-5 
EBOK 978-91-27-15-744-6
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Peter har begravt sin pappa och städat ur hans lägenhet. 
Bara källaren återstår. Sist han var därnere var där kaos, 
precis som i pappans liv. Hans bittra pappa som aldrig kom 
över sveket från Veronica som lämnade dem båda när Peter 
var liten. Peter låser upp gallerdörren till förrådet som är 
välstädat och alldeles tomt, så när som på en ensam, låst, 
byrå mitt på golvet. När han bryter upp lådorna väller hans 
liv ut, såsom det kunde ha varit. Nästan tre hundra brev, 
det första poststämplat i New York och daterat några dagar 
efter att mamma lämnade dem. Det sista skickat för bara 
några år sedan. 
 På andra sidan Atlanten söker en kvinna efter kärleken 
och livet i spillrorna av en dränkt stad.
 Du lever i mig är en vacker och smärtsam skildring av 
förlust och frihet, skuld och tillhörighet.
 
kajsa grytt är musiker, författare och samtalsterapeut. 
Hon slog igenom med punkgruppen Tant Strul på 1980-
talet och har sedan dess gjort ett stort antal skivor både 
som soloartist och i olika konstellationer. Utöver musiken 
har hon skrivit fem pjäser, en poesibok, en barnbok, krö-
nikor, samt självbiografin Boken om mig själv och romanen 
Nio dagar, nio nätter.
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Du lever i mig
Kajsa Grytt

Du lever i mig, Kajsa Grytt
April 2018. 280 s. Inbunden. Omslag: Sandra 
Sporrong. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15491-9
EBOK 978-91-27-15492-6
LJUD 978-91-27-15496-4
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Snart är det 1968
Åsa Moberg

Äntligen har Nina Broman brutit med sin familj. Hon bor 
i en etta i Solna, är engagerad i FNL-grupperna och har 
precis fått praktikplats på den nystartade modefirman 
Lao-Tse. Kläderna som ritas av de tre kvinnorna symbolis-
erar allt det som Nina Broman längtar efter: frihet, konst, 
sex och, mest av allt, en ny tid. 
 Åsa Mobergs roman Snart är det 1968 är en  tidskapsel 
som på ett häpnadsväckande sätt tar oss tillbaka till 
det ikoniska året: dess stämningar och drömmar, dess 
instängdhet och mörker. Nina Bromans radikala krets av 
kulturarbetare och aktivister har tagit sig an uppgiften 
att befria det arbetande folket. Men bland Nina och hennes 
väninnor, vem är egentligen ofri?
 Snart är det 1968 utkom första gången 1984. I ljuset av 
metoo-upproret är det omöjligt att inte läsa boken som en 
föregångare till vår tids stora feministiska debatt. 

åsa moberg är journalist, översättare och författare till en 
rad böcker, bland annat Simone och jag och Adams bok. 
2017 kom hennes uppmärksammade memoarer Livet. 
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Snart är det 1968, Åsa Moberg 
Maj 2018. 260 s. Inbunden med skydds-
omslag.  Omslag: Lotta Kühlhorn. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15726-2 
EBOK  978-91-27-15727-9
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»En av de viktigaste böcker jag någonsin läst – en 
 oumbärlig guide till hur man lär sig att se klart på världen.« 
bill gates 

När vi människor får frågor om globala trender svarar vi 
nästan alltid fel. Högskolestudenter, Nobelpristagare och 
högt uppsatta politiker – alla blir besegrade i omvärldskun-
skap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig?
 I Factfulness visar Hans Rosling, tillsammans med Ola 
Rosling och Anna Rosling Rönnlund, varför vi ständigt 
missförstår världens utveckling, och hur vi kan göra för att 
rätta till våra vanligaste missförstånd.

Med utgångspunkt i tio konkreta misstag vår hjärna gör – 
däribland vår tendens att dela upp världen i två läger, vårt 
oroade förhållningssätt till nyheter och vår tro att saker 
ständigt blir värre – visar de hur vi kan bryta med våra 
tankefel och bli mer faktaorienterade. Bara så kan vi tackla 
framtidens stora frågor om hälsa, fattigdom och klimat.
 Med samma passion och folkbildningsiver som han gjort 
till sitt kännetecken argumenterar Hans Rosling för ett 
mer faktaorienterat förhållningssätt till världen. I Fact-
fulness visar han hur en faktabaserad världsbild är både 
avkopplande, lärorik och produktiv.

hans rosling (1948-2017) var professor i internationell hälsa 
vid Karolinska Institutet. Han var även  medgrundare av 
stiftelsen Gapminder, och en enormt uppskattad föreläsare 
och folkbildare.

ola rosling och anna rosling rönnlund är stiftelsen Gap-
minders andra två medgrundare. De arbetade tillsammans 
med Hans Rosling under 18 år. I dag föreläser de över hela 
världen och deras arbete med att tillgängliggöra forskning 
är flerfaldigt prisbelönt. 

Factfulness
Hans Rosling, Ola Rosling 
och Anna Rosling Rönnlund

Factfulness, Hans Rosling, Ola Rosling och 
Anna Rosling Rönnlund
April 2018. Översättning: Joachim Retzlaff. 
300 s. Inbunden med skydds omslag. 
Omslag: Conny Lindström. 
 Format: 150 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-14994-6
EBOK 978-91-27-14995-3
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Den här boken tog fem år att skriva. Många gånger var jag 
nära att ge upp. Men efter att min mor blev diagnostiserad med 
cancer och jag tillbringade de sista månaderna med henne 
fram till hennes död i februari 2016 förstod jag varför det hade 
tagit så lång tid. Jag höll fortfarande på att lära mig både min 
mors historia och min egen.

När Manal al-Sharif sätter sig bakom ratten den 19 maj 
2011 är hon väl medveten om vilka risker hon tar.  Kvinnor 
i Saudiarabien är förbjudna att köra bil. Men tiden var 
kommen – Manal al-Sharif hade de senaste åren genomgått 
ett uppvaknande som gjorde att hon inte längre kunde 
blunda för hur kvinnor behandlades. Nu var hon beredd att 
konfrontera det mäktiga kungadömets diskriminerande 
system.
 Manal al-Sharif är numera en av världens främsta 
 feministiska röster. Hennes bilkörningskampanj satte 
ljuset på kvinnornas situation i Saudiarabien, där de lever 
under ett förmyndarsystem. Vuxna kvinnor behöver en 
närstående mans godkännande för att bland annat arbeta, 
teckna avtal och resa. 
 I Modet att köra skildrar hon sin uppväxt i ett arbetar-
klasskvarter i Mecka, hennes mammas kamp för att ge 
sina barn en utbildning och de extrema regler och  normer 
som tidigt begränsar flickors liv. Boken är ett intimt 
och  drabbande porträtt av en familj som under svåra 
 f örhållanden försöker göra det bästa för sina barn.
 Boken ger en unik inblick i vardagsliv i Saudiarabien, en 
av Mellanösterns mäktigaste stater men förvånande slutet 
och oskildrat, och uppmärksammades stort när den utkom 
i USA 2017. 

manal al-sharif är dataingenjör, författare och kvinno-
rätts  aktivist. 2011 utsågs hon till en av världens viktigaste 
tänkare av tidskriften Foreign Policy och 2012 tilldelades 
hon Václav Havel-priset av Oslo Freedom Forum. Hon är 
bosatt i Australien och medverkar frekvent i bland annat 
CNN, BBC och New York Times. 

Modet att köra
Manal al-Sharif

Modet att köra – en saudisk kvinnas uppvak-
nande i ett kungadöme av män, 
Manal al-Sharif 
April 2018. Översättning: Andreas Vester-
lund. 310 s. Inbunden med skydds omslag. 
Omslag: Alison Forner och Conny Lindström. 
 Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15197-0 
EBOK 978-91-27-15198-7
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En bokhandlares dagbok
Shaun Bythell

”Fantastiskt underhållande” 
observer

I den idylliska småstaden Wigtown driver Shaun Bythell 
The Bookshop, Skottlands största bokhandel för begag-
nade böcker. Till hans butik – där över 100 000 böcker 
trängs i en lokal med vindlande korridorer och sprakande 
eldstäder – färdas mängder av bokläsare från när och 
fjärran för att dyka ner i bibliofilernas eget Atlantis. Eller?

En bokhandlares dagbok är en underhållande memoarbok 
om en bokhandlares vedermödor på 2010-talet. Med hjälp 
av excentriska kunder och besvärliga anställda guidar 
Shaun Bythell genom en bokvärld full av absurda historier 
och märkliga levnadsöden. På sina resor bland auktionshus 
och dödsbon tar han med oss på jakt efter de försvunna 
klassiker och läsupplevelser som måste finnas därute. Om 
någon vill betala för dem? Det är en annan fråga.

Shaun Bythell har lovordats för sin skarpa skildring av en 
bokmarknad i förändring, en skildring som ofta lockar till 
skratt. Samtidigt är det en hyllning till den viktiga sam-
hällsfunktion som bokhandeln fyller i en liten stad – och 
ett passionerat försvar för det omätbara värdet av att läsa 
böcker.

En bokhandlares dagbok blev en stor succé när den gavs ut i 
Storbritannien, och rättigheterna har sålts till 12 länder.

shaun bythell är bokhandlare och driver The Bookshop 
i skotska Wigtown, där han också arrangerar den lokala 
 litteraturfestivalen. En bokhandlares dagbok är hans första 
bok. 

En bokhandlares dagbok, Shaun Bythell 
Maj 2018. Översättning: Andreas Vesterlund. 
340 s. Inbunden med skydds omslag. Om-
slag: Jonathan McNaught. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15458-2
EBOK 978-91-27-15459-9
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Att engelskan har blivit en stor del av vår vardag är 
det knappast någon som kan ifrågasätta. I allt från 
 bioannonser till reklam blir översättningar av filmtitlar och 
slogans alltmer sällsynta. Och ett vanligt samtal är späckat 
med uttryck som ”random”, ”default” och ”addera” på ett 
sätt som knappast var fallet för tiotalet år sedan.
 Författaren Birgit Häggkvist har under en längre tid 
närläst svenska tidningar för att ge exempel på en omfat-
tande anglicering av svenskan. Hon går i polemik mot de 
debattörer, inte minst språkvetaren Olle Josephson och 
Stefan Helgesson, professor i engelska,  som var och en på 
sitt håll har hävdat att ryktet om engelskans intrång är 
betydligt överdrivet, och att i de fall där engelskan har 
gjort avtryck i svenskan så är det inte bara en naturlig 
utveckling av språket, utan en demokratisering av det.
 Men vad händer med exempelvis svensk forskning om 
alltfler försöker uttrycka komplexa tankar på ett språk man 
bara delvis behärskar? Varför har vi börjat säga att saker 
och ting förändrats ”över åren”. Varför ”omfamnas” Karin 
Boyes verk av klassikerskydd i stället för att ”omfattas”. Är 
inte känslan att ”nog är nog” nu?
 Välkomna och please come in är en både tankeväckande, 
skarp och bitvis mycket rolig stridsskrift till försvar för 
svenskan som ett språk som sannerligen är good enough.

birgit häggkvist är författare. Hon debuterade 1980 med 
diktsamlingen Lycka till som discjockey! och har givit ut 
flera romaner, senast A 2010. Hon har tidigare studerat 
latin, nordiska språk, engelska, sanskrit och hindi.

Välkomna och please come in 
Birgit Häggkvist

Välkomna och please come in – en bok om 
hur engelskan har invaderat svenskan,
Birgit Häggkvist 
Maj 2018. 200 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Martin Farran-Lee. 
 Format: 135 x 190 mm 

ISBN 978-91-27-15731-6
EBOK 978-91-27-15732-3
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Handbok för demokrater
Ola Larsmo, Sverker Sörlin och 
Elisabeth Åsbrink
Vi har i Sverige vant oss vid att ta demokratin för given. 
Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att 
den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet 
framstår som både sårbar och ifrågasatt. 
 På initiativ av författaren Hédi Fried, nyligen August-
nominerad för Frågor jag fått om Förintelsen, startar under 
våren ett arbete till skydd för demokratin, i ett samarbete 
mellan Svenska PEN, Studieförbunden i Sverige och Folk-
högskolornas samarbetsorganisation RIO. En viktig del i 
detta arbete är denna bok: Handbok för demokrater. 

20 skribenter, alla kunniga i ämnet och engagerade i 
demokratifrågor, skriver varsin text som på ett konkret 
sätt ger råd om hur man kan arbeta mot ökande segrega-
tion, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokra-
tiska rörelser. 
 Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras 
på nytt, varje dag.

Redaktörer är elisabeth åsbrink, författare och ord-
förande i Svenska PEN, författaren och skribenten ola 
larsmo och sverker sörlin, författare och professor i 
miljöhistoria.

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild 
människa för att skydda demokratin? Ola 
Larsmo, Sverker Sörling och Elisabeth 
Åsbrink 
Maj 2018. 150 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Martin Farran-Lee. 
Format: 135 x 190 mm 

ISBN 978-91-27-15736-1
EBOK 978-91-27-15737-8
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Där makten finns – där finns ingen frihet.

Pjotr Kropotkin (1842–1921) var fursten, forskaren och 
hovmannen som avstod allt som överklasslivet skänkt 
honom och förvandlades till anarkisten, kronofången och 
exildemagogen. I sin klassiska självbiografi En anarkists 
minnen skildrar han hur han blev alltmer medveten om 
orättvisorna och klasskillnaderna i Tsarryssland. Kon-
takten med marxismen förde honom till den nya radikala 
anarkismen, och han skrev några av rörelsens viktigaste 
böcker och pamfletter. Han rasade mot darwinismens 
kamp för tillvaron och såg i stället nyckeln till evolutionen 
i människors inbördes hjälp. Efter ett kringflackande liv 
präglat av spektakulära terrordåd, underjordiska möten 
och halsbrytande flykter, men också av hyllade böcker och 
geologiska studier, kunde han återvända till den nybildade 
Sovjetunionen – och vid det laget var han så berömd att 
inte ens Lenin vågade avrätta honom. 

En anarkists minnen bjuder läsaren på ett levnadsöde olikt 
alla andra i världshistorien, mitt i en av Rysslands mest 
turbulenta tider. Boken presenteras här i klassikerserien 
Levande litteratur, i oförkortad nyöversättning av Karin 
Grelz och med förord av Lena Andersson.

En anarkists minnen
Pjotr Kropotkin

En anarkists minnen, Pjotr Kropotkin
Augusti 2018. Översättning: Karin Grelz. 
550 s. Inbunden med skyddsomslag.
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15382-0
EBOK 978-91-27-15383-7
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Från krog till krog. Svenskt 
uteätande under 700 år
Håkan Jönsson & Richard Tellström
Restaurangen är en yngling, historiskt sett – den kommer 
från franskt 1700-tal. Men att äta och dricka på lokal, mot 
betalning, har svenskar gjort långt innan restaurangen 
blev populär: så snart det område som skulle bli Sverige 
började enas och kristnas blev behovet av sådana platser en 
viktig angelägenhet, både från kungligt och kyrkligt håll.
Från medeltidens ölbodar och tavernor, via stormakts-
tidens gästgiverier och gårkök, 1700-talets kaffehus och 
vinkällare, 1800-talets caféer och restauranger fram till 
våra egna dagars foodtrucks och fast food – här berät-
tas alla dessa ställens politiska, ekonomiska, sociala och 
gastronomiska historia. Vad serverade de, vilka förord-
ningar reglerade dem, vilka besökte dem, hur umgicks man 
där? 
Från krog till krog är en rikt illustrerad bok och den första i 
sitt slag i Sverige. 

richard tellström är docent och lektor i måltidshistoria. 
Han har tidigare skrivit boken Hunger och törst och är känd 
från tv-programmen Historieätarna och Bye Bye Sverige. 
håkan jönsson etnolog och f.d. kock. Bland hans tidigare 
böcker märks Den gastronomiska revolutionen. 
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Från krog till krog. Svenskt uteätande under 
700 år, Håkan Jönsson & Richard Tellström 
Augusti 2018. 320 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Beatrice Boman. 
Format: 150 x 220 mm

ISBN 978-91-27-14591-7
EBOK 978-91-27-14592-4
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Poltava – berättelsen om en 
armés undergång
Peter Englund

Det är natten till den 28 juni 1709 och Karl XII:s karoli-
ner har samlats vid den ukrainska staden Poltava för att 
överraska Peter den stores ryska armé. I stället blir det 
gryningen som överraskar karolinerna, och det blodiga 
slutet på stormaktstiden tar sin början. När slaget är över 
och nederlaget ett faktum har 10 000 soldater hunnit sätta 
livet till. 

Poltava – berättelsen om en armés undergång är ett av de 
mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på 
svenska. Med en medryckande berättarkonst och ett geni-
alt användande av de dagböcker och brev som karolinerna 
efterlämnat kunde Englund förnya sättet att skriva histo-
ria, vilket på senare tid kvalificerat den för omnämnanden i 
såväl Tusen svenska klassiker som 1001 böcker du måste läsa 
innan du dör. 

Boken fyller nu 30 år och har under denna tid aldrig varit ur 
tryck, vilket torde vara ett rekord inom svensk sakprosa. 
Därför utkommer den i reviderad utgåva, med nyritade 
kartor och ett nyskrivet förord av författaren.

peter englund är fil.dr och professor. Han skrivit en rad 
böcker om svensk och internationell historia som i flera fall 
varit succéer även utomlands. Han är sedan 2002 ledamot 
av Svenska Akademien och var 2009–2015 dess ständige 
sekreterare.
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Poltava – berättelsen om en armés under-
gång, Peter Englund
Augusti 2018. Ca 300 s. Danskt band. Om-
slag: Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15256-4
EBOK 978-91-27-15258-8
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Spioner – vi associerar dem med efterkrigstiden, högtek-
nologiska avlyssningsredskap, Stasi och James Bond. Men 
deras historia går betydligt längre tillbaka än så.

Redan de äldsta imperiebyggarna i Asien och kring Medel-
havet hade sina olika former av kunskapare och förmedling 
av känslig information. Med det elisabetanska England 
nåddes nya höjder inom kryptografi, förfalskning och 
tjuvläsning av förseglade brev under statssekreteraren Sir 
Francis Walsingham, ”the spy master”. Men det var på 
1800-talet, särskilt genom Krimkriget och kapplöpningen 
om Afrika, som grunderna lades för det moderna spione-
riet. Telegraferade meddelanden, kartering av jordens ”vita 
fläckar” och skapandet av hemliga underrättelsebyråer 
spelade en viktig roll i denna utveckling. 

Spionagets dunkla historia bjuder på åtskilliga dråpliga 
och tragiska berättelser, hjältar och skurkar, överrask-
ningar och paranoia, primitivt våld och alltmer sofistikerad 
appartur – allt för att lägga ett okänt pussel snabbare än 
motståndare, konkurrenter och inte sällan också bundsför-
vanter. Här får detta spel sin första övergripande skildring 
på svenska. 

wilhelm agrell är Sveriges förste och ende professor i 
underrättelseanalys. Han är ledamot av Kungliga Krigs-
vetenskapsakademien och har skrivit eller medverkat i ett 
sextiotal böcker, däribland Stockholm som spioncentral, 
Maskerad front: Kalla krigets underrättelsehistoria samt 
Vem kan man lita på – den globala övervakningens fram-
växt. 
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Det dunkla pusslet. Spionagets 
världshistoria
Wilhelm Agrell

Det dunkla pusslet. Spionagets 
 världshistoria, Wilhelm Agrell
Maj 2018. 400 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Niklas Lindblad. 
Format: 155 x 228 mm
 
ISBN 978-91-27-15116-1
EBOK 978-91-27-15117-8
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Människan har alltid vandrat
Jeanette Varberg

Människan har alltid vandrat. Ibland har hon vandrat 
frivilligt, lockad att utforska det okända, ibland ofrivilligt, 
driven på flykt av krig, svält eller klimatförändringar. De 
stora vandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i 
historien och betytt mycket för samhällsutvecklingen. 

I denna korta introduktion gör Jeanette Varberg nedslag 
i elva av människans viktigaste vandringar – från Homo 
sapiens utvandring ur Afrika för 70 000 år sedan, via brons-
ålderns sjöfolk, medeltidens germaner och Nya världens 
conquistadorer till våra egna dagars flyktingströmmar till 
Europa. 
 Att människan alltid har vandrat är en av de viktigaste 
historiska lärdomarna man över huvud taget kan dra – sär-
skilt som människan i dag vandrar mer än någonsin. 

jeanette varberg är en dansk arkeolog och  museiintendent. 
Hon har skrivit både barnböcker och historieverk. För 
boken Fortidens slagmarker belönades hon med Rosenkjær-
priset 2014. 

»En tour de force på få sidor … De stora flyktingström-
marna vi ser i dag är inte något nytt.« politiken
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Männiksan har alltid vandrat.  Folkvandringar 
och vändpunkter i historen, Jeanette 
Varberg 
Juni 2018. Översättning: Sandra Matsson. 
140 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: 
Annika Lyth. Format: 120 x 185 mm

ISBN 978-91-27-15679-1
EBOK 978-91-27-15680-7
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Närmare varandra
Maria Burman, Anna-Karin Norlander, 
Per Carlbring & Gerhard Andersson
Relationsproblem beror inte på något fel hos den ena eller 
den andra partnern, utan uppstår i samspelet. Paren 
guidas därför till att hitta mönster och ömma punkter i sitt 
samspel och får hjälp att bygga vidare på de styrkor de har 
som par. 
 Närmare varandra bygger på en svensk KBT-manual 
som är vetenskapligt prövad. Majoriteten av de par som 
använde bokens övningar blev mer nöjda med sitt för-
hållande och lyckades bryta prestigekamper och andra 
låsningar i kärleksrelationen.
 Här får paren lära sig att förbättra sitt samspel, hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt, öka acceptansen för 
olikheter och skapa mer närhet i sin relation. Boken kan 
även användas av parterapeuter som stöd i behandling.

maria burman och anna-karin norlander är legitime-
rade psykologer med bred erfarenhet av parterapi. per 
 carlbring och gerhard andersson är legitimerade psy-
kologer och psykoterapeuter, forskare och professorer. De 
fyra författarna inledde sitt samarbete redan år 2007 med 
världens första internetbaserade studie om parterapi.

Närmare varandra – Nio veckor till en 
 starkare parrelation, Maria Burman, 
 Anna-Karin Norlander, Per Carlbring och 
Gerhard Andersson
Augusti 2018. Ca 220 s. Inbunden. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN: 978-91-27-81983-2
EBOK 978-91-27-82369-3
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Mjukband

När reglerna slutat gälla
Ariel Levy
Juli 2018
Översättning: Anna 
Lindberg
Omslag: Alexis Holmqvist

ISBN 978-91-27-15759-0

Pocket

»Det är en ärlig, bitvis brutal, redogörelse 
för ett kvinnoliv med siktet inställt på 
allt som är kul i livet: sex, skrivande och 
självförverkligande. Levy lyckas med det 
osannolika: att skriva en fängslande och 
dessutom rolig skildring av en kvinnas 
färd genom sorg. Men framför allt är det ett 
(själv)kritiskt undersökande av de gåvor 
feminismen gett henne.«
dagens nyheter

Den amerikanska högern. 
Republikanernas revolution  
– från Nixon till Trump
Martin Gelin 
April 2018
Omslag: Conny Lindström

ISBN 978-91-27-15752-1

»Jag tycker väldigt mycket om den här 
boken. Den är väldokumenterad, välskri-
ven, ovanligt nyanserad och övertygande.« 
åsa linderborg 

Smärtpunkten
Elisabeth Åsbrink 
Maj 2018
Omslag: Martin 
Farran-Lee

ISBN 978-91-27-15766-8

»Obligatorisk läsning för den som bättre vill 
förstå vart USA i värsta fall är på väg och 
varför.«
helsingborgs dagblad
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Madeleine F
Lena Einhorn
Maj 2018
Omslag: Sara R. Acedo 

ISBN 978-91-27-15274-8

Det fria ordet
Johannes Klenell
Maj 2018
Omslag: Moa Schulman

ISBN 978-91-27-15725-5

Naturen
Caroline Ringskog 
 Ferrada-Noli
Juni 2018
Omslag: Lotta Külhorn 

ISBN 978-91-27-13831-5

»Det är välskrivet och oerhört spännande.«
svenska dagbladet

»Lena Einhorn kan konsten att fånga in 
läsaren genom att lägga den där första pussel-
biten så skickligt att man bara måste läsa 
vidare för att se hur det går.«
sveriges radio, kulturnytt

»Johannes Klenell är vass när han stillsamt 
koncentrerar de senaste årens apolitiska 
landskap. /…/ låt säga detta: det är ypperlig 
socialrealism.«
dagens nyheter

 
»Alla, verkligen alla, kommer skratta åt Det 
fria ordet.«
arbetarbladet

»Formuleringar som riktar ett annorlunda 
och överraskande ljus mot verkligheten, 
som vänder upp och ner på det invanda och 
gör det nytt igen. Det är i detaljerna den 
här boken övertygar, i sina stämningsfyllda 
ögonblicksbilder och precist fångade inre 
tillstånd.«  
svenska dagbladet
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»Romankonst när den är som allra bäst«
sveriges radio, kulturnytt

»En roman att luta sitt trötta huvud mot, att 
sjunka ner i som i ett varmt bad där stormen 
utanför bara hörs som en viskning.«
dagens nyheter

Vad jag bevarat
Wallace Stegner
Maj 2018
Översättning: 
Eva Johansson
Omslag: Sara R. Acedo

ISBN 978-91-27-15510-7

»Så imponerad jag blev av detta ursin-
niga berättartempo. Berättarstilen är inte 
unik, går att jämföras väl med Grishams 
Firman och Browns Da Vinci-koden. Men 
ändå, boken är svinbra och dramaturgin 
 fulländad.«
denise rudberg

Forsättningen på hyllade debutromanen 
Världens vackraste man.

»Träffsäker dialog och en lite sorglustig stäm-
ning lägger sig intill den nya romanens blues.«
aftonbladet

Pakten
Michelle Richmond
Maj 2018
Översättning: Lena Olsson
Omslag: Sara R. Acedo

ISBN 978-91-27-15475-9

Kära Barbro
Lena Ackebo
Maj 2018
Omslag: Niklas Lindblad

ISBN 978-91-27-15504-6

Pocket



Med en repstump och lämplig knop går det snabbt att göra 
smarta lösningar. Boken handlar om vardagslivet snarare 
än båtlivet, och författaren Miki Anagrius visar hur enkla 
knytkunskaper blir till användbara, roliga och snygga 
 knopar för att hänga upp, bära, förvara, organisera och 
koppla ihop olika saker.
 
Användningsområdena är många: slå en skoknop som 
 aldrig lossnar men är enkel att dra upp, justera höjden på 
takhängda lampor och amplar, bunta ihop tidningar på väg 
till återvinningen, få med träningsflaskan över axeln, bind 
ihop steken och örterna i köket, hissa upp cykeln i taket och 
koppla ivriga husdjur – med en dos knopkompetens kan du 
lösa många situationer både snyggt och praktiskt. 
 Boken lär också ut skillnaden mellan olika rep, tampar 
och snören, hur du undviker att repstumpar fransar sig och 
hur du kopplar ihop olika rep och gör praktiska öglor.
 
miki anagrius knopintresse har vuxit ur aktiviteter som 
klättring och båtliv, och han har också vardaglig nytta av 
kunskaperna i sitt arbete som fotograf.

Knopar som förenklar ditt liv
Miki Anagrius

Knopar som förenklar ditt liv, 
Miki Anagrius 
Juni 2018. Foto: Miki Anagrius. 112 s. 
Inbunden. Omslag: Jakob Nielsen. Format: 
160 x 220 mm

ISBN: 978-91-27-15701-9
EBOK, EPUB3: 978-91-27-15702-6
EBOK, PDF:  978-91-27-15703-3
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Vandra
Angeliqa Mejstedt

Vandring ger dig naturupplevelser du aldrig kommer att 
glömma. På ett enkelt och roligt sätt visar Vandra vägen ut 
i naturen. Det behöver inte vara dyrt, långväga eller kräva 
massor av förberedelser – om det inte är så du vill ha det. 
Med den här boken kommer du snabbt igång och får den 
kunskap som behövs för att ta första steget mot dröm-
vandringen, oavsett om det är en första övernattning i tält 
eller att bestiga Kebnekaise.

Boken inspirerar till kortare och längre vandringar, i olika 
sorters terräng och årstider, genom hela livet. Du lär dig 
vilken utrustning som behövs, hur du ska planera när det 
gäller mat, vatten och kläder och hur du smartast packar 
ryggsäcken. Lär dig navigera i skog och på fjäll, hur du gör 
om du råkar gå vilse, hur du vadar över vattendrag på ett 
säkert sätt och vikten av att ta pauser längs leden. Du får 
också med dig massor av smarta tips på hur du slipper skav-
sår, vad du sysselsätter dig med om du blir inregnad i tältet 
och hur du lyckas tända en lägereld i alla väder. I avsnittet 
om vandringsleder inspireras du av klassiska vandringar 
både i Sverige och utomlands.

angeliqa mejstedt är uppväxt med vandringslederna 
i norra Västmanland, har lärt sig överlevnadskunskap i 
Försvarsmakten och har pilgrimsvandrat i tre länder. För 
Angeliqa, som sedan 2013 driver populära Vandrings-
bloggen, är känslan av att vara ute viktigare än antalet 
presterade kilometer och höjdmeter. 
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Vandra, Angeliqa Mejstedt  
Maj 2018. Foto: Angeliqa Mejstedt och 
 Louise Forslycke Garbergs. 176 s. Inbunden. 
Omslag: Stefan Engblom. Format: 170 x 
230 mm

ISBN: 978-91-27-15704-0
EBOK, EPUB3: 978-91-27-15705-7
EBOK, PDF:  978-91-27-15706-4
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Titel
Förnamn Efternamn

Fyra prästgårdsbarn och en hund springer över en blåsig 
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 landskap 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 journa-
list och har belönats med ett flertal priser för sitt författar-
skap, bland annat Polonipriset för sin debut Camera (2001) 
och Göteborgs-Postens litteraturpris 2012. Hon har nomi-
nerats till Augustpriset två gånger, för  romanerna Imago 
(2003) och Lacrimosa (2011). Blåst! är hennes femte roman.
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Blåst! Eva-Marie Liffner
September 2016. 300 s. Inbunden. Omslag: 
Sara R. Acedo. Format 135 x 190 mm. 
ISBN 978-91-27-14936-6
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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 blåsig 
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 landskap 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 journa-
list och har belönats med ett flertal priser för sitt författar-
skap, bland annat Polonipriset för sin debut Camera (2001) 
och Göteborgs-Postens litteraturpris 2012. Hon har nomi-
nerats till Augustpriset två gånger, för  romanerna Imago 
(2003) och Lacrimosa (2011). Blåst! är hennes femte roman.
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Blåst! Eva-Marie Liffner
September 2016. 300 s. Inbunden. Omslag: 
Sara R. Acedo. Format 135 x 190 mm. 
ISBN 978-91-27-14936-6
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Lilla Törnrosa
Ane Gustavsson

Det var en gång en kvinna och en man som hade allt de 
kunde önska sig. Ändå var de inte lyckliga. Varje dag sa de 
till varandra: Tänk, om vi hade ett barn! 
 När de äntligen fått sin önskan uppfylld bjuder de in till 
en stor fest. Alla ska få komma och fira det efterlängtade 
 barnet. Men lodjuret, skogens skyggaste djur, glömmer 
de att bjuda. Det skulle de inte ha gjort. Snart sover hela 
 g  ården, omringad av frostiga nypon och taggar av is.

Bildmakaren Ane Gustavsson har tagit sig an en av våra 
mest kända sagor. Prinsar och prinsessor har fått ta av sig 
sina kronor, slottet har blivit ett vanligt hem och feerna har 
skepnaden av skogens djur. Utrustad med akvarellpensel, 
lekfullhet och nya perspektiv lyckas Ane Gustavsson göra 
Törnrosa till en saga för vår tid. 

ane gustavsson är illustratör och altviolinist. Hon har 
samarbetat med bland annat Lennart Hellsing, Åsa 
 Mendel-Hartvig och Jujja Wieslander.
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Lilla Törnrosa, Ane Gustavsson 
Juni 2018. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 240 x 250 mm

ISBN 978-91-27-15314-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-15315-8 
EBOK, PDF 978-91-27-15760-6
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Den blå raketen står redo. Rymddräkterna är testade och 
matsäckskorgen packad. Allt är noga fastsurrat för att inte 
börja sväva omkring under färden. 
 Nu kör vi, säger Nalle. Majsan trycker på startknappen. 
Det pirrar i magen. Motorerna dånar och pilen på hastig-
hetsmätaren darrar. Med ett svooosh lämnar raketen jorden. 
Mot månen!

gunilla ingves har en osviklig förmåga att levandegöra en 
berättelse och samtidigt förmedla spännande fakta för små 
barn. Många läsare har under åren fått stifta bekantskap 
med den vänliga och vetgiriga nallen som utforskar naturen 
runt husknuten.
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Nalle Bruno reser till månen
Gunilla Ingves

Nalle Bruno reser till månen, Gunilla Ingves 
Augusti 2018. Ålder: 3–6 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 200 x 240 mm
 
ISBN 978-91-27-15422-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-15423-0
EBOK, PDF 978-91-27-15761-3
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Mulle Mecks stora bok 
om bilar och maskiner
George Johansson & Jens Ahlbom
I 25 år har Mulle Meck och hans hund Buffa byggt bilar, 
maskiner, meckat med flygplan och båtar. Det firar vi med 
två nya samlingsvolymer.

Mulle Meck står för nyfikenhet, uppfinningsrikedom, 
 klurighet och äventyrslystnad. Han är inte rädd för att 
tänka okonventionellt eller pröva nya vägar. För honom 
finns inget skrot, bara gamla grejer som kan användas 
på nya sätt. När han inte bygger hjälper han en brokig 
skara av vänner i Djupforsen. Bland dem finns skrot- och 
återvinningsexperten Figge Ferrum, skollärarinnan Mia 
Minardi, handels trädgårdsinnehavaren Viola Wallmark, 
mack föreståndaren och energiexperten Daisy Diesel, risk-
kapitalisten och företagaren Emma Entreprenör och många 
fler. Välkommen till Mulle Mecks värld! 
 
george johansson har en lång och bred barnboksutgivning 
bakom sig. Han jobbade också länge som journalist och 
är mest känd för sina böcker om Mulle Meck och hunden 
Buffa. 
jens ahlbom är en av våra mest kända barnboks-
illustratörer. 2003 belönades han med Elsa Beskow- 
plaketten.
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Mulle Mecks stora bok om bilar, 
George Johansson och Jens Ahlbom 
Maj 2018. Ålder: 3–6 år. 68 s. Inbunden. 
Format: 210 x 230 mm 

ISBN 978-91-27-15652-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-15653-1
EBOK, PDF 978-91-27-15654-8

Mulle Mecks stora bok om maskiner, 
George Johansson och Jens Ahlbom

ISBN 978-91-27-15655-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-15656-2
EBOK, PDF 978-91-27-15657-9
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Jojje 5 år
Ellen Karlsson & Monika Forsberg

Jojje 5 år, Ellen Karlsson och Monika 
Forsberg 
Augusti 2018. Ålder: 3–6 år. 64 s. Inbunden. 
Format: 210 x 260 mm

ISBN 978-91-27-15441-4 
EBOK, EPUB3 978-91-27-15442-1
EBOK, PDF 978-91-27-15764-4
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Nu ska du få höra om Jojje och hans dagar. Inte om alla 
hans dagar förstås, men en vecka i alla fall. Under den 
tiden hinner faktiskt ganska mycket hända. Man hinner 
flytta från sitt gula rum hemma hos mamma till sitt gröna 
rum hemma hos pappa, rita klart en rymdteckning (med 
alla planeter), göra pärlhalsband på förskolan med bästa 
kompisen Uma, bli osams och sams med favoritfröken, 
laga tomatsoppa fastän man hatar tomatsoppa, se brand-
rök från grannhuset, få ett sår och ett plåster och behöva 
vara hemma hela nästa dag för att vila. Och när allt känns 
 jobbigt, då hjälper det att somna nära pappa.
 
Boken om Jojje är den första delen om barnen på förskolan 
Havet. På avdelningen Fiskmåsen finns förutom Jojje och 
Uma, tio andra barn och fröknarna Izla och Freddie.

ellen karlsson är författare och förläggare. 2013 till-
delades hon Augustpriset för sin debutbok Snöret, fågeln 
och jag, med illustrationer av Eva Lindström. 
monika forsberg är illustratör och animatör, bosatt i 
 England.
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Arkeologerna har hittat nio tusen år gamla tänder med 
borrhål! Undrar om världens första tandläkare använde 
bedövning, och hur den första tandborsten såg ut? Vi 
 tuggar och biter med tänderna, och om vi är arga visar vi 
dem. Men sniglar har väl inte några tänder, eller? Vilket 
djur har flest tänder, och de största, och minsta? Vi vet i alla 
fall att det är bra att sköta om dem, för de ska hålla länge. 
Men hur kan mjölktänder bli pengar?

Om du vill sätta tänderna i en spännande bok, full med 
fakta och färgglada bilder som biter sig fast, ska du läsa 
Tänder!

bengt-erik engholm har till sammans med illustratören 
Jojo Falk gjort flera in formativa och roliga böcker – Faki-
rer, Fladdermöss, Skelett, Havsvidunder, Löss, Blod och 
Snor. 2017 kom även Riktiga vikingar! – en spännande 
faktabok med illustrationer av Jonna Björnstjerna.
jojo falk är illustratör med uppdrag från Kamratposten 
och Arla med flera. På Natur & Kultur har hon bland annat 
illustrerat Löss, Blod och Snor.
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Tänder
Bengt-Erik Engholm & Jojo Falk

Tänder, Bengt-Erik Engholm och Jojo Falk 
Augusti 2018. Ålder: 6–9 år. 32 s. Inbunden. 
Format: 240 x 250 mm

ISBN 978-91-27-15428-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-15429-2
EBOK, PDF 978-91-27-15762-0
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Börja krypleta!
Cecilia Ottenby

Vet du vad en gräselefant eller en tigerspinnare är? Nej, det 
är det inte många som gör. Men vet du vad en humla eller en 
nyckelpiga är då? Alla fyra är faktiskt insekter. Tillsam-
mans med andra insekter, kräftdjur, maskar, mossdjur, 
mångfotingar, sniglar, snäckor, spindeldjur och andra 
otroliga varelser tillhör de jordens största djurgrupp, som vi 
i den här boken kommer att kalla för småkryp. 

Visste du att fjärilens vingar är täckta av små fjäll som 
fungerar som solceller, som måste värmas upp innan 
 fjärilen kan flyga? Att helikoptern är konstruerad med 
inspiration från insekter? Eller att det har funnits troll-
sländor stora som fåglar?  
 I den här boken får du följa med till fem olika biotoper: 
trädgården, ängen, skogen, heden och sjön. Du får veta 
vilka småkryp som lever här, vad de äter och hur du känner 
igen dem. Du får också massor med krypletartips: att du 
kan klä dig i gult eller lila för att locka till dig fjärilar eller 
fylla en genomskinlig skål med sand och sjövatten, för att 
se vad som kan gömma sig där. Följ med och krypleta! 

cecilia ottenby är trädgårdsingenjör. Hon har alltid drömt 
om att skriva och illustrera barnböcker. Börja krypleta! är 
hennes debut. 
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Börja krypleta! Cecilia Ottenby 
Maj 2018. Ålder: 6–9 år. 64 s. Inbunden. 
Format: 225 x 225 mm

ISBN 978-91-27-15325-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-15326-4
EBOK, PDF 978-91-27-15765-1

DEBUTANT
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Gunnar och Molly är bästa vänner och pratar i telefon varje 
dag. En dag berättar Molly att hennes katt ska få ungar. 
Gunnar, vars högsta önskan är ett eget husdjur, kan inte 
sluta tänka på kattungarna som snart ska komma. Tänk 
om en av dem kunde bli hans. Men Gunnars föräldrar säger 
blankt nej: Gunnar är för liten. Och själva jobbar de om 
dagarna, så vem hinner ta hand om en katt?
 När Mollys pappa frågar om Gunnar vill ha en av katt-
ungarna, råkar det ändå bli så att Gunnar säger ja. Den är 
ju så liten och söt. Fast var ska han gömma den? Han kan ju 
inte gärna ta med den hem …
 
Berättelserna om vännerna Gunnar och Molly har tidigare 
visats som kortfilmer på UR. Nu kommer de i kapitelboks-
form, med omarbetad text och bild. Något litet och fluffigt 
är första delen av tre i serien Sanningen enligt Gunnar och 
Molly.  
 
tove jonstoij är producent och manusförfattare för film och 
tv och arbetar på UR.
tindra jonsdotter är illustratör och student på 
Nyckelviks skolans linje för fri bild.
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Något litet och fluffigt
Tove Jonstoij & Tindra Jonsdotter

Sanningen enligt Gunnar och Molly. Något 
litet och fluffigt, Tove Jonstoij och Tindra 
Jonsdotter 
Augusti 2018. Ålder: 6–9 år. 48 s. Inbunden. 
Format: 135 x190 mm

ISBN 978-91-27-15408-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-15409-4
EBOK, PDF 978-91-27-15763-7



13S O M M A R  2 0 18  ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  B A R N  &  U N G D O M

Det fina med Kerstin
Helena Hedlund

Kan du lova att inte säga något i skolan om att jag inte kan 
trolla? frågar Gunnar.
Jag lovar, säger Kerstin. Kan du lova att inte säga till Lotten 
att det var jag som tog ringen?
Jag lovar!
På heder och samvete?
På heder och samvete!
På heder och helvete?
På heder och helvete! På heder och … vetemjöl, på heder och 
vetebröd, på allt vete i hela världen! Jag lovar!

Där asfaltsvägen slutar och grusvägen börjar bor Kerstin. 
Hon är sex år och älskar guld. 105 guldiga saker finns i en 
låda under sängen. Det finaste och guldigaste med Kerstin 
är håret. Det riktigt lyser. Fatima säger att Kerstins hår 
är orange men det är inte sant. Det senaste tillskottet i 
Kerstins samling är en liten ring som hon hittat på golvet 
i skolan. När hennes lärare Lotten frågar om någon sett 
hennes vigselring kommer det inga ljud ur Kerstins mun. 
Och sen är det för sent. 

En berättelse om intrasslade hemligheter, vänskap och 
om det särskilt fina med att vara Kerstin. Första delen i en 
serie om tre. Med illustrationer av Katarina Strömgård.

helena hedlund är skådespelare och dramatiker. Det fina 
med Kerstin är hennes debut.
katarina strömgård är illustratör och författare. Hon 
arbetar med böcker, serier, tidningar och animationer till 
dataspel.
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Det fina med Kerstin, Helena Hedlund 
Augusti 2018. Ålder: 6–9 år. 140 s. Inbunden. 
Omslag och illustrationer: Katarina Ström-
gård. Format: 150 x 200 mm

ISBN 978-91-27-15447-6 
EBOK 978-91-27-15448-3

DEBUTANT
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Katitzi i Gamla stan & Uppbrott
Katarina Taikon

Sista dubbelvolymen om Katitzi! 
 Katitzi har undsluppit sitt barnäktenskap och får hjälp 
att planera sin framtid. På ett flickhem i Gamla stan blir 
hon äntligen omhändertagen och får stärkt självförtroende 
och möjlighet att arbeta och tjäna egna pengar. Äntligen 
vågar hon vittna mot sin man Lazi inför sina släktingar för 
att få skilja sig formellt från honom.

Katitzi-böckerna har älskats av generationer barnboks-
läsare, de utspelar sig till stor del i Sverige under 40-talet, 
tiden kring andra världskriget och skrevs av Katarina 
Taikon på 1970-talet. Nu finns hela serien i nyutgåva, 
varsamt reviderade av Lawen Mohtadi, i nära samarbete 
med  Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica 
Ström.

katarina maria taikon-langhammer (1932–1995) var 
svensk författare och medborgarrättskämpe av romsk 
härkomst. Liksom de flesta romer i sin generation gick hon 
inte i skola, utan lärde sig läsa och skriva som vuxen. Hon 
tilldelades ABF:s litteraturpris 1964.

Katitzi i Gamla stan & Uppbrott, Katarina 
Taikon 
Juni 2018. Ålder: 12+. Ca 320 s. Inbunden. 
Omslag och svartvita illustrationer: Joanna 
Hellgren. Format: 155 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15014-0
EBOK 978-91-27-15015-7 
LJUD 978-91-27-15016-4
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Trettonde sommaren
Gabriella Sköldenberg

 Jag ser hur hennes ögon glittrar i allt det svarta när hon 
räcker mig kolbiten och jag låter mig täckas av smuts och 
förvandlas. Trots att jag vet att jag inte borde, gör jag som 
hon säger åt mig. Det är som om den svarta kolen äter sig in 
i mig, att den tar bort ansvaret.
 
Kusinerna Angelica och Sandra är födda på samma dag 
med ett års mellanrum. Där Angelica är den fogliga och 
lugna, är Sandra den bångstyriga och vilda. Hela som-
marlovet är de oskiljaktiga på landet hos morfar. Det är 
de två mot världen och världen är väldig och fri. Men de 
är också utlämnade åt varandra och långt från de vuxnas 
blickar. Under den trettonde sommaren svänger  pendeln 
och  Sandra framstår plötsligt som välkammad och 
 kontrollerad. Angelica då, vem är hon? Hon som alltid fått 
beröm för att inte vara som Sandra? Och hur långt är hon 
beredd att gå för att fortsätta vara Sandras vän? Successivt 
förflyttas gränserna till en lek på liv och död. 

gabriella sköldenberg arbetar som frilansskribent. Ung-
domsromanen Trettonde sommaren är hennes skönlitterära 
debut.
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Trettonde sommaren, Gabriella Sköldenberg 
Maj 2018. Ålder:12+. Ca 200 s. Inbunden. 
Omslag: Håkan Liljemärker. 
Format: 130 x 190 mm

ISBN 978-91-27-15430-8
EBOK 978-91-27-15431-5
LJUD 978-91-27-15432-2

DEBUTANT
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- Min pappa har kollapsat. Hjärtinfarkt.
Jag tittar på honom. Blinkar och sväljer. Så sätter jag mig 
ned bredvid honom i vrån.
- Vad hände? säger jag.
- Han kollapsade vid fruktdisken.
- Hur då, kollapsa?
- Bara föll ihop, liksom. Han säger att det var som en klo 
kramade åt i bröstet när det hände. Han håller upp handen 
och låtsas att den är en klo som kommer mot mig. Jag skrat-
tar. Han också. Så blir det tyst. Vi tittar inte på varandra, 
han ser rakt fram och jag stirrar ned i knät. Så rör hans arm 
vid min. Den är varm. Jag blundar. 
 
Oliver och Aline går i samma klass, men Aline som är 
nyinflyttad har lovat sig själv att inte prata med någon 
och absolut inte bli förälskad. När Olivers pappa blir sjuk 
och inlagd på hjärtavdelningen råkar Aline vara där för 
att hon gör ett skolarbete om hjärtat. Sjukhuset är som en 
annan värld och det blir allt svårare för Aline att hålla sitt 
tystnadslöfte. Oliver och Aline kan nämligen inte sluta 
prata. En förälskelse växer fram och Aline får problem att 
hålla även sitt andra löfte. Men kommer deras kärlek hålla 
utanför sjukhusets väggar? Ingrid Ovedie Volden skriver 
dialogdrivet i korta kapitel om alla de komplicerade känslor 
som har med hjärtat att göra.

ingrid ovedie volden bor i Oslo  och arbetar som musik-
journalist.

»Den finaste bok jag läst på länge.« dagbladet 

»En uppenbar talang … en av de riktigt goda och viktiga 
rösterna i norsk barnbokslitteratur.« adresseavisen

F
O

T
O

: O
D

D
B

JØ
R

N
 S

T
E

F
F

E
N

S
E

N

Hjärtat är en knuten hand
Ingrid Ovedie Volden

Hjärtat är en knuten hand, Ingrid Ovedie 
Volden 
Maj 2018. Översättning: Mats Kempe. Ålder: 
12+. 240 s. Inbunden. Omslag: Helene Brox. 
 Format: 135 x 190 mm 

ISBN 978-91-27-15582-4
EBOK 978-91-27-15583-1


