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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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Den svenska moderna skönlitteraturen har haft sina 
mästare i att sammanfatta stora skeenden i romansvitens 
form och genom den vanliga människans livsöde: Vilhelm 
Mobergs utvandrarromaner, Sara Lidmans jernbaneepos 
och Kerstin Ekmans Katrineholmssvit. 
 Med Susanna Alakoskis kommande fyra romaner kan 
vi lägga till ytterligare en svit med samma ambition och 
förmåga att sammanfoga yttre och inre världar. Den 
börjar i det tidiga nittonhundratalets Finland, för att sluta 
i Sverige i våra dagar. Landet är nytt, tiden är ny. Men det 
är samma hårda arbete, samma fabriker.

Första delen, Bomullsängeln, berättar historien om Hilda, 
som kastas ut från en trygg tillvaro som bonddotter i 
Österbotten efter att ha blivit gravid utom äktenskapet. 
Hilda får slita ont som piga på en gård inte långt hemifrån. 
Bomullen blir vägen ut, på en och samma gång en välsig-
nelse och en ny boja. 
 Bomullsängeln är en mäktig roman om flickors utsatthet, 
om kvinnlig vänskap och bildningstörst, en berättelse om 
hur tiden vi lever i kan avgöra våra liv i högre grad än de val 
vi har möjlighet att göra. 

susanna alakoski debuterade 2006 med romanen 
 Svinalängorna, som belönades med Augustpriset. 2010 kom 
hennes andra roman, Håpas du trifs bra i Fengelset (2010). 
Hon har dessutom givit ut två dagboksessäer: Oktober i 
Fattigsverige (2012) och April i Anhörigsverige (2015). 

Bomullsängeln
Susanna Alakoski

Bomullsängeln, Susanna Alakoski
September 2019. 400 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Sara R. Acedo. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-16049-1
EBOK 978-91-27-16050-7
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Henrik
Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth har valt en gestalt som är både offer och 
våldsverkare och vars gåtfulla blankhet har fascinerat 
ända sedan Ibsens Hedda Gabler uruppfördes 1891. Men här 
har Hedda blivit en man, Henrik Falk, och spelplatsen för 
dramat ett litet samhälle i vår tids Norge. Med det omvända 
perspektivet framträder nya dimensioner av den könets 
instängdhet som Hedda Gabler också handlar om. 
 Henrik Falk är nygift med en arvtagerska till ett bensin-
macksimperium, med ett barn på väg. Hon är överlycklig 
– och i Henrik stiger paniken. Sedan hans familj hamnat på 
obestånd är hans självbild i gungning. Den en gång så själv-
säkre redarsonen är nu beroende av svärfaderns gillande för
att komma framåt; att han arbetar duktigt inom familjefö-
retaget och är en god make till en kvinna han kanske egent-
ligen föraktar. Så hör han ett rykte om att en konstnär har 
kommit tillbaka till staden och köpt hans barndomshem, 
det de tvingades sälja. 

En gång i ett annat liv var han och Tale ett par, en gång 
levde de ut tillsammans … Som i en dröm drivs han mot det 
han vet har makten att förinta honom. När Hjorth tar sig 
an Hedda Gabler är resultatet en thrillerlik roman om rädsla 
och mod, kön och klass, borgerlighetens blanka yta och 
livslögnernas höga pris. 

I översättning av Gun-Britt Sundström. 

vigdis hjorth rönte stora kritiker- och publikframgångar 
med sin roman Arv och miljö hösten 2018. Våren 2020 
 kommer hennes nya roman Lärarinnans sång på svenska. 
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Henrik, Vigdis Hjorth
September 2019. Översättning: Gun-Britt 
Sundström. 170 s.  Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Nina Ulmaja. Format:  
135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16340-9
EBOK 978-91-27-16341-6

I ett unikt samarbete mellan tre nordiska förlag presenterar vi här 
specialskrivna romaner av tre av Skandinaviens  absolut främsta 
författare, alla med utgångspunkt i varsin gestalt ur Henrik Ibsens 
samtidsdramer: Klas Östergren har skrivit om Hilde Wangel från 
Frun från havet och Byggmästare Solness, Vigdis Hjorth har skrivit 
om Hedda Gabler, som i hennes roman blivit mannen Henrik Falk, 
och Merete Pryds Helle har skrivit om Nora Helmer från Ett dockhem.

Samarbetet har växt fram ur en diskussion mellan förlagen Natur & 
 Kultur, Oktober i Norge och Rosinante i Danmark, om vikten av att 
manifestera den vitalitet som finns i den nordiska prosan just nu. En litte-
ratur som visar en vilja till samhällsanalys och ifrågasättande av veder-
tagna normer på ungefär samma sätt som under det moderna genombrot-
tet i slutet av 1800-talet, vars främsta symbolgestalt ju var Henrik Ibsen. 

Kort sagt: det finns annat i livet än nordisk krim.
 Nina Ulmajas omslag vill visa hur romanernas huvudpersoner, 
Ibsens roller, både är fångna i slutna rum, konventionernas burar, och 
samtidigt är ställda på en scen där vi kan se dem än i dag.

I samband med samarbetet NOR (efter förlagens initialbokstäver)  
ger vi ut en pocketutgåva av de fyra dramer som romanerna  
spelar mot, i Klas Östergrens översättning. 

Fyra pjäser, Henrik Ibsen
September 2019
Översättning: Klas Östergren
Omslag: Nina Ulmaja
ISBN: 978-91-27-16431-4

POCKET
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Nora
Merete Pryds Helle

Nora Helmers utveckling från en undergiven docka i ett 
förljuget äktenskap till en kvinna som går sin egen väg 
(genom att gå sin väg), sker i tre akter: från det på ytan 
idylliska julpyntet, över avslöjandet som förfalskare, den 
vilda tarantelladansen, räddningen från att ha blivit avslö-
jad som brottsling och den samtidiga insikten att maken 
inte bryr sig om henne utan bara sig själv. 
 Porten slår igen. 
 Ridå.

I Merete Pryds Helles roman får vi följa hur Nora kommer 
till insikt om sig själv, inte i tre akter utan under ett helt liv. 
Hon har alltid blivit behandlad som ett barn, först av fadern, 
sedan av maken, men genom kvinnor i sin närhet förmått 
att utvecklas intellektuellt såväl som sexuellt, och på så sätt 
leva ett parallellt liv. Hennes kärlek till maken är stor, hon 
har till och med förfalskat sin fars underskrift för att genom 
ett lån kunna bekosta en resa för att rädda hans hälsa efter 
ett sammanbrott. Men i Italien förstår hon att ju mer kraft 
maken får, desto tommare blir hon.
 Så när julen närmar sig i familjen Helmers hem är vi 
läsare väl rustade för det slut vi så väl känner. Och några 
verkliga överraskningar har vi fått på vägen.
 I översättning av Stewe Claeson.

merete pryds helle är en av Danmarks mest framstå-
ende prosaister, och under många år aktiv i Danska PEN. 
 Kritiker- och publikframgången Folkets skönhet kom i 
svensk översättning 2018.
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Nora, Merete Pryds Helle
September 2019. Översättning: Stewe 
 Claeson. 280 s.  Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Nina Ulmaja. Format: 
135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16342-3
EBOK 978-91-27-16343-0

Den Hilde Wangel vi först får möta i Klas Östergrens nya 
roman verkar leva ett synnerligt kontrollerat och sunt liv. 
Det är tjugotal. Hilde arbetar på en resebyrå i Berlin, som 
ska få tyskarna att vilja semestra i de norska fjällen, och är 
helt kongenial med de äppelkindade affischerna.
 Så varför blir hon plötsligt förlamad av panikångest? I 
sin nöd vänder hon sig till en nervläkare, som i sin tur hän-
visar henne till den nya tidens analytiker, och här börjar 
hon berätta: om moderns död, om styvmoderns märkliga 
mörkersidor och längtan ut till havet, om den av henne 
beundrade byggmästaren som trängde in henne i ett hörn 
när hon fortfarande var en flicka, om hur hon långt senare 
sökte upp honom, eggade upp honom och störtade honom 
i fördärvet. 
 Allt på ett märkligt sätt sammanfattat i en servis från 
England, en till synes oskuldsfull pastoral i blåvitt porslin 
där herden och herdinnan i tallrikens mitt vid en närmare 
inspektion verkar inblandade i något mycket mer olycksbå-
dande än vad man först anar.
 Klas Östergrens Hilde är både ett spel med berättar-
perspektiv och fiktioner i fiktioner, och samtidigt ett 
 fullödigt porträtt av en kvinna som både är sitt livs fånge 
och samtidigt märkvärdigt fri. Inte minst genom sin för-
måga att ”fingra på en annan människas öde”. I sin inlevel-
sefulla och överraskande berättelse befriar Klas Östergren 
birollens Hilde Wangel ur Ibsens fantasi, ur Nietzsches och 
Freuds grepp, till ett helt eget och långt och sammansatt liv.

klas östergrens senaste roman var den kritikerrosade  
I en skog av sumak (2017).

Hilde
Klas Östergren

Hilde, Klas Östergren
September 2019. 350 s.  Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Nina Ulmaja. 
Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15729-3
EBOK 978-91-27-15730-9
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Den vita boken
Han Kang

Han Kang är hedersgäst på Bokmässan 2019. 

I Den vita boken möter vi en författare som befinner sig i 
 Warszawa för att arbeta. Med den slags hyper sensibilitet 
som blivit Han Kangs signum fäster berättaren sin upp-
märksamhet på sin omgivning, dess historia, struktur, 
färger. En snötäckt europeisk stad långt hemifrån utgör 
fonden för en stramt poetisk undersökning av sorg genom 
en ovanlig prisma – färgen vit.
 Stadens och naturens vita – snön, saltet, månen, en vit 
fågel – öppnar rum mot en privat sorg, som har med lindor, 
en spädbarnsskjorta och svepning att göra. I denna mäk-
tiga bok om tomrummet efter en syster som dog efter bara 
några timmar i livet får Han Kangs centrala teman – liv, 
död, historia, minne – en mjukare och närmare behand-
ling. Den är en text som vibrerar av smärta och skönhet, 
som tecknar den mänskliga anden som både spröd och segt 
motståndskraftig. Många kritiker menar att den utgör en 
höjdpunkt i författarskapet.

Den vita boken är han kangs tredje utgivning på svenska 
efter publikframgångarna med Vegetarianen och 
Levande och döda. Den nominerades 2018 till internatio-
nella  Bookerpriset. 2016 tilldelades Han detta pris för 
 Vegetarianen, boken som gjorde hennes till ett världsnamn.  

»En sorgens psykogeografi som rör sig mellan plats, his-
toria och minne, briljant genomförd …  Den vita boken är 
en märklig text, kanske är den också en sekulär bönbok 
… [Den] gestaltar Hans tvingande längtan att övervinna 
smärta med språk.« the guardian
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Den vita boken, Han Kang
September 2019. Översättning från 
 koreanska: Anders Karlsson & Okkyoung 
Park. 160 s. Inbunden med skyddsomslag. 
Omslag: Lukas Möllersten. 
Format: 125 x 190 mm

ISBN 978-91-27-16194-8
EBOK 978-91-27-16195-5

När Jes åker ut med Gösta för att fira hans födelsedag 
tillsammans med familjen är det inget han direkt ser fram 
emot. Kanske just för att han inte riktigt kan se konturerna 
av en vanlig familj där. Gösta är hans styvfar, hans halv-
bror Jakob sitter inne, de ska hälsa på Linda, som är Jakobs 
sambo, och hennes son med en annan man som heter 
 Amadeus. De är sannerligen ett släkte för sig.
 Men familjer och släkten uppstår ju också av band som 
uppstår av att man vill det, eller åtminstone för att man 
anstränger sig för att knyta dem. Jes är tafatt, men också 
driven av en stark pliktkänsla, och en hel del skuld. Den här 
helgen sätter hans familjekänsla honom på svåra prov, men 
får honom också att samla ihop sig och visa sidor som han 
kanske inte själv visste att han hade. 
 Släkte är ett kammarspel från Sveriges baksida, från 
slättlandens, bilvrakens, missbrukets, småkriminalitetens 
och eternitfasadernas land, en sida vi helst vänder bort 
blicken från. Torbjörn Flygt betraktar dem som befolkar 
detta land med medkänsla och inlevelse, och vill komma 
med ett förslag om vad ett släkte eller en familj kan vara, 
fast den ser rätt annorlunda ut.

torbjörn flygt är en av våra främsta prosaister. Han slog 
igenom med Augustbelönade Underdog (2001), som fick sin 
fortsättning i Outsider (2011).  I sina senare romaner har 
han med stor skärpa undersökt samspel och relationer mel-
lan människor, inte sällan de som bor i samhället utkant.
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Släkte
Torbjörn Flygt

Släkte, Torbjörn Flygt
Augusti 2019. 220 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Martin Farran-Lee. 
Format: 135 x 190 mm 

ISBN 978-91-27-16389-8
EBOK 978-91-27-16390-4
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Kväll i paradiset
Välkommen hem
Lucia Berlin
Fler noveller av Lucia Berlin – och berättelsen om 
 hennes fascinerande liv. 

lucia berlin, den bortglömda och bländande novellisten, 
slog ner som en bomb över världen när Farrar, Straus & 
Giroux samlade ihop författarskapet i en volym 2015. Så 
även hos oss. En enig kritikerkår jublade över Handbok för 
städerskor, med omdömen som ”suverän” (DN), ”ett stycke 
strålande litteratur och liv” (Svenska Dagbladet), ”skriver 
kärvt om krisande människor, och gör det så bra att livet 
blir värt att leva” (Jönköpings-Posten).  
 Handbok för städerskor innehöll drygt hälften av de 
sjuttiosju noveller som Berlin gav ut under sitt liv. Den 
nya, efterlängtade volymen Kväll i paradiset är ett nog-
grant urval ur den andra hälften, gjort av författarens son 
Jeff Berlin. Tjugotvå aldrig tidigare översatta noveller 
skrivna med den vakna blick för livets absurditeter och 
det vackra mitt i det fula som så många läsare kommit 
att älska. 
 Volymen innehåller också Välkommen hem: en själv
biografi. Mot slutet av sitt liv arbetade Lucia Berlin på en 
serie självbiografiska skisser som sträckte sig från 1936 
och fram till 1966. Jeff Berlin har färdigställt materialet, 
som också innehåller brev och foton. Detta är historien om 
Lucia Berlins liv, så som hon själv ville berätta den. 

Kväll i paradiset & Välkommen hem, 
Lucia Berlin
Oktober 2019. Översättning: Eva Johansson. 
450 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: 
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16427-7
EBOK 978-91-27-16428-4

silvia avallone är den italienska författare som de senaste 
åren fått störst genomslag internationellt vid sidan av 
Elena Ferrante. Stål blev en makalös succé i Sverige och har 
sålt i över 75 000 exemplar. 

Den nya romanen, Där livet är fullkomligt, rör sig i samma 
värld som debuten Stål: i det andra Toscana, i arbetar-
klassens hyreskaserner och utforskar frågor om identitet 
och möjligheten att välja sitt liv som ung kvinna i dagens 
Italien.
 Där livet är fullkomligt följer nio månader i sjuttonåriga 
Adeles liv i höghusområdet Villaggio Labriola, utanför 
Bologna. Adele blir gravid med den småkriminelle pojk-
vännen Manuel och våndas över beslutet om hon ska 
behålla barnet eller adoptera bort det. Ska hon ge barnet, 
och sig själv, en möjlighet att komma bort från förorten, till 
ett bättre liv.
 Parallellt får vi följa akademikerparet Dora och Fabio. 
Deras relation är låst av de misslyckade försöken att få 
barn och ett uppbrott kommer allt närmare. När de till slut 
ger upp sina försök och ansöker om att bli adoptivföräldrar 
tänds hoppet på nytt.
 Silvia Avallone har i Där livet är fullkomligt skrivit ännu 
en klarsynt klasskildring av samtidens Italien. Ett Italien i 
skuggan av det goda livet, där klassklyftorna är avgrunds-
djupa och könsrollerna bergfasta.
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Där livet är fullkomligt 
Silvia Avallone

Där livet är fullkomligt, Silvia Avallone
September 2019. Översättning: Johanna 
Hedenberg. 380 s. Flexoband. Omslag: Eva 
Lindeberg. Format: 135 x 210 mm 

ISBN 978-91-27-15439-1
EBOK 978-91-27-15440-7
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Den första nyöversättningen sedan 1922. 

Ivan Turgenjevs Fäder och söner, första gången utgiven 
1862, räknas till en av de viktigaste ryska klassikerna 
 bredvid Tolstojs och Dostojevskijs mer kända verk. Sedan 
1922 har vi i Sverige levt med en översättning av Hjalmar 
Dahl som präglat vår förståelse av texten. Christoffer 
 Mankell, lärare på Tolkskolan, debuterar som litterär över-
sättare med sin nytolkning av detta centrala verk.
 Fäder och söner har kallats den första moderna ryska 
romanen, och vann på sin tid även popularitet i väst hos 
samtida författare som Gustave Flaubert och Henry 
James. Berättelsen om Arkadij Kirsanov, sonen, som 
återvänder hem till faderns gods från studier i Sankt 
 Petersburg och prövar sina nya radikala idéer på en 
chockad omgivning, är en fröjd att läsa än i dag. 
 I konflikten mellan generationerna tecknar Turgenjev 
också bilden av en bredare idékonflikt i det ryska sam-
hället, striden mellan föräldragenerationens liberaler och 
ungdomens nihilister. 
 Utgåvan är försedd med noter. 

ivan turgenjev (1818–1883) är författare till flera verk som 
utgör viktiga referenspunkter i den ryska litteraturen. En 
jägares dagbok gavs stort utrymme av Karl Ove  Knausgård 
i hans långa reportage om Ryssland. Ingen annan för-
fattare, menade han, har så träffsäkert fångat det som är 
kärnan i den ryska mentaliteten, det som består över tid, 
oavsett tsarrike, kommunism eller kleptokrati.   
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Fäder och söner
Ivan Turgenjev 

Fäder och söner, Ivan Turgenjev
November 2019. Översättning: Christoffer 
Mankell. 300 s. Inbunden. Omslag: Format: 
155 x 228 mm 

ISBN 978-91-27-16381-2
EBOK 978-91-27-16382-9

Det finns saker man kan lita på. Att vintern alltid kommer 
tillbaka när man helst av allt vill slippa. Att smörgåsen 
landar med sovelsidan ned. Att på en normal arbetsplats 
gör tio procent sitt jobb och resten småfuskar sig fram. Att 
strängt taget allt kan klassas som ekologiskt. Att ens liv 
hade kunnat vara radikalt annorlunda om man bara hade 
fått heta Eva-Maria. Att allt faller sönder och Fenrisulven 
ränner. Att Göran Greider alltid har något att tillägga 
(utom möjligtvis om infiltrationsbäddar). Och att det snart 
är dags att köpa årets Berglin inklusive kalender och lägga 
under granen.
 För vad skulle vi egentligen begripa av vår samtid om 
inte Jan och Maria Berglin hade sammanfattat den åt oss 
varje vecka? Vad skulle vi veta om The Rynnerblads, The 
Drevhögs, The Flakmyrs och The Bjällermalms någon-
stans därute om inte de hade iakttagit, tjuvlyssnat och 
spionfotograferat? Nya bokstavskombinationer är årets 
oumbärliga samling av fyrrutingar och ensidesteckningar. 
2019 på en tallrik.

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 belönades de med Natur & Kulturs kultur-
pris 2013. Deras serie publiceras varje vecka i nio svenska 
dagstidningar.

Nya bokstavskombinationer
Jan Berglin & Maria Berglin

Nya bokstavskombinationer, Jan Berglin & 
Maria Berglin
Oktober 2019. Danskt band. Omslag Michael 
Ceken/Tegel & Hatt. Format: 210 x 230 mm

ISBN 978-91-27-16440-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-16442-0 
EBOK, PDF 978-91-27-16443-7

Almanacka, Jan Berglin & Maria Berglin
Oktober 2019

ISBN 978-91-27-16444-4
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Ingen plats för mig, Katia Wagner
September 2019. 250 s. Inbunden. Omslag: 
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16299-0
EBOK 978-91-27-16300-3

Sveriges nya miljardärer. Vinnare och 
förlorare i den nya ekonomin, Jon Mauno 
 Pettersson & Erik Wisterberg
November 2019. 280 s. Flexoband. Omslag: 
Sanna Sporrong. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15558-9
EBOK 978-91-27-15559-6

Ingen plats för mig
Katia Wagner

Ghazi och Katia träffas i Oslo 2012. Han har tagit sig över 
Medelhavet genom Europa från Tunisien och är i händerna 
på en knarklangare som slår och hotar. Katia är journalist 
och jobbar med en reportagebok om ensamkommande som 
försvinner. När boken är utgiven fortsätter de att hålla 
kontakten. Katia hälsar på i Oslo med sina döttrar, han 
blir som en i familjen. De chattar om fotboll och om Ghazis 
pågå ende asylprocess.
 När han får sitt slutgiltiga avslag i Norge och ska sän-
das tillbaka till Tunisien blir tonen i chattarna en annan. 
Istället för det senaste om Messi och Ronaldo börjar Ghazi 
skicka youtubelänkar med extrem islamistisk proganda. 
Samtidigt växer sig IS allt starkare i Syrien och Irak.
 Ingen plats för mig är en skildring av Ghazis väg in i den 
radikala islamismen, från det stillsamma livet hos mormor 
i Tunisien, via Sverige och Norge, till Syrien och Isla miska 
staten. De autentiska chattarna, också inifrån Syrien, och 
relationen som vuxit sig stark mellan Ghazi och Katia ger 
en unik inblick under sju år i en ung människas liv, som 
söker en plats, och som inser att han varken är hemma eller 
önskad någonstans. Det är nära och hudlöst, drabbande 
och klarsynt.

katia wagner är undersökande journalist och författare. 
Hon har tidigare skrivit böckerna Alexandramannen, 
Addad på nätet, De förlorade barnen (med Jens Mikkelsen) 
och Pojkarna och de ensamma poliserna. Hon har bland 
annat belönats med Guldspaden och Wendelapriset för 
bästa sociala reportage.
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Sverige har i dag fler miljardärer än någonsin tidigare – 
men det är inte i industrin eller finansvärlden som den 
nya eliten växer fram. Istället är det en ny generation av 
superentrepre nörerna som tar över. Många av dem startade 
med två tomma händer, och en idé.
 Framgångssagor som Spotify, Klarna och Minecraft är 
bara toppen av detta isberg. I Sverige formas just nu en helt 
ny ekonomi, där riskkapital, makt och gränslöshet står 
i fokus.
 Men vilka är egentligen människorna bakom de nya 
svenska miljard bolagen? Vad driver dem? Och vad händer 
egentligen med ett samhälle när nya digitala innovationer 
slår sönder gamla strukturer?
 De prisbelönta journalisterna Jon Mauno Pettersson 
och Erik Wister berg skildrar dessa nya makthavare och 
detta historiska skifte med en kritisk och nyfiken blick. 
I boken möter vi bland annat Klarna-ledaren Sebastian 
 Siemiatkowski, pizzamiljardären Niklas Östberg och 
 Silicon Valley-profilen Stina Ehrensvärd.
 Dessutom får vi lära känna den nya skolans riskkapita-
lister, de svenska e-handelsstjärnorna samt miljardärerna 
som paradoxalt nog känner tomhet – trots att de har 
precis allt.

Det är en berättelse om vinnare, men också förlorare.

erik wisterberg är en ekonomijournalist inriktad på det 
digitala näringslivet. Han nominerades 2017 till Årets Jour-
nalist av Sveriges Tidskrifter. 2018 vann han Guldspaden – 
Sveriges tyngsta pris för grävande journalistik.
jon mauno pettersson har tidigare arbetat på Dagens 
Industri och är idag nyhetschef på Breakit. 2018 vann han 
Guldspaden i kategorin ”Årets nytänkare”.
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Sveriges nya miljardärer
Jon Mauno Pettersson &  
Erik Wisterberg
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Vintern 2017 lär Thord Eriksson känna en sjuttonårig 
afghansk kille som fått avslag på sin asylansökan. Två 
år tidigare hade Amin i likhet med många andra kommit 
ensam till Sverige. Då var gränserna öppna, men kort 
därefter klubbades beslutet om en ny asylpolitik igenom i 
Riksdagen och hans möjligheter att stanna förändrades 
i ett slag.
 När Thord tog del av det juridiska materialet var han 
först övertygad om att ett misstag begåtts. Snart insåg han 
att Amin var långt ifrån ensam och att många antingen 
tvingats lämna landet eller valt en osäker och farlig tillvaro 
som papperslösa.
 Så väcktes hans engagemang för de ensamkommande 
unga.
 Dom som stod kvar är en bok om dessa unga människor. 
Men det är också en bok om de vanliga svenskar – gode 
män, familjehemsföräldrar, lärare, socialarbetare, kurato-
rer, fotbollstränare – som tar det ansvar som samhäl let och 
politiken avbördat sig.
 Medan migrationspolitiken hårdnat kämpar dessa 
svenskar med att ordna tak över huvudet och ingjuta 
hopp hos en grupp unga vars tillvaro framstår som alltmer 
 desperat.
 Det som sker i Sverige idag är en skamfläck liknande 
baltutlämningen och att flyende tyska judar stoppades vid 
gränsen i slutet av 30-talet. Detta är en bok om dem som 
vägrar låta den berättelsen om Sverige vinna.

thord eriksson är journalist och författare till reportage-
boken Folk dör här. För sin granskning av rapporteringen 
om Caremaskandalen, som publicerades i tidningen Dagens 
Samhälle, nominerades han till utmärkelsen Årets journa-
list av Sveriges Tidskrifter.
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Dom som stod kvar. En bok om de ensam-
kommande unga och de som engagerar sig 
för dem, Thord Eriksson
Oktober 2019. 260 s. Inbunden. Omslag: 
Lotta Külhorn. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15934-1
EBOK 978-91-27-15935-8

Första gången Johanna Feldt hörde sin dotter dö var på ett 
hotell i Arvika. Advokaten ville att hon skulle vara förberedd 
och inte få en chock när larmsamtalet spelades upp under 
rättegången. Han bokade ett av hotellets mötesrum.
 Natten innan hade hon drömt om Anna som sa: Var snäll 
mot Alex.
 I rätten satt Johanna Feldt orörlig och lyssnade på  dotterns 
dödskamp en gång till medan hon studerade Alexander 
Anderssons magra gestalt och orörliga ansikte.

Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har i tio 
års tid dokumenterat vartenda fall i Sverige där en kvinna 
blivit dödad av sin partner. De samlar rättegångsprotokoll, 
domar, dagböcker, fotografier och brev i en rullvagn på 
Aftonbladets redaktion som de kallar kuvösen. I kuvösen 
finns hundratals livsöden. Kim som var säker på att hon 
skulle mördas och gömde undan ett avskedsbrev. Ayten 
som slutade bry sig om att täcka för blåmärkena i ansiktet 
och socialsekreteraren Linn som försökte hjälpa Ayten att 
komma ur en farlig relation. Systrarna som måste hälsa på 
pappa i fängelse. Och elvaåriga Jonathan som önskar att 
det fanns en trappa till himlen så han kunde se mamma 
ibland.
 I händelse av min död handlar om hur kvinnor dör i 
Sverige, men ännu mer om hur de lever. Weigl och Edblom 
berättar nära och känsligt om människor som har förlorat 
en älskad och hur samhället inte förmår höra kvinnornas 
rop på hjälp. Fram växer en berättelse om förlust och för-
tvivlan, livskraft och läkning – och om samhällets syn på 
brotten som privata familjetragedier.

kerstin weigl är sedan 1986 reporter och kolumnist på 
Aftonbladet. Hon har skrivit flera böcker och belönades 
2015 med Lukas Bonniers Stora Journalistpris.
kristina edblom är grävande journalist på Aftonbladet 
där hon började 2007. Hon mottog 2018 tv-priset Kristallen 
i kategorin Årets granskning.
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I händelse av min död
Kerstin Weigl & Kristina Edblom

I händelse av min död, Kerstin Weigl 
& Kristina Edblom
September 2019. 300 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Nina Ulmaja. 
Format: 135 x 190 mm

ISBN 978-91-27-15379-0
EBOK 978-91-27-15380-6

Dom som stod kvar 
Thord Eriksson
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Skönhetens evolution
Richard O. Prum

»Den enskilt mest tankeväckande bok jag läst i år, en sådan
där bok som förändrar hela ditt sätt att se på världen.« 
michael pollan

Skönhetens evolution är en häpnadsväckande vetenskaplig 
utforskning av naturens under, skriven med en glödande 
kärlek till fåglarna och deras värld. Den blev utsedd till 
en av årets bästa böcker av The New York Times och var 
finalist till Pulitzerpriset 2017. 
 Inom den gängse vetenskapen anses Charles Darwins 
teori om det naturliga urvalet förklara allt som finns i 
naturen; vilka arter som överlever, vilka som tynar bort 
och vilka egenskaper som respektive art utvecklar för att 
överleva. Men kan det naturliga urvalet verkligen ligga 
bakom allt vi ser i naturen?
 Det tror inte den amerikanska ornitologen Richard O. 
Prum. Djupt inne i tropiska djungler världen över finns det 
fåglar som uppvisar en svindlande variation i utseende och 
parningsritualer. Klubbvingade manakiner som sjunger 
med sina vingar, den större argusfasanen som bländar 
potentiella partners med fjädrar täckta av tredimensio-
nella gyllene klot och fåglar som moonwalkar. 
 Under 30 års fältarbete bland fåglar har Prum sett 
åtskilliga karaktärsdrag som inte går att förklara med 
det naturliga urvalet, det vill säga de har ingen praktisk 
funktion. För att förstå detta återuppväcker han Darwins 
bortglömda teori om det sexuella urvalet, där valet av part-
ner utifrån strikt estetiska skäl utgör en avgörande motor 
för evolutionär förändring: skönheten har ett värde i sig. 
Dessutom hävdar han att det är honorna som driver denna 
förändring; det är deras sofistikerade sinne för skönhet som 
formar djurriket, vår värld och inte minst oss själva. 

richard o. prum är professor i ornitologi vid Yale Uni-
versity och chefscurator för Vertebrate Zoology vid Yale 
Peabody Museum of Natural History.
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Skönhetens evolution. Hur Darwins bort-
glömda teori om partnerval formar djurriket 
– och oss, Richard O. Prum
Oktober 2019. Översättning: Joachim 
Retzlaff. 450 s. Inbunden med skyddsomslag.
Omslag: Sara R. Acedo. Format: 
150 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16276-1
EBOK 978-91-27-16277-8

En av årets bästa böcker 2018 enligt New York Times, 
Washington Post, NPR, Publishers Weekly, Buzzfeed 
och Entertainment Weekly.

Kiese Laymon växer upp i ett litet hus i Jackson, 
 Mississippi fullt med böcker. Hans mamma är den fram-
stående statsvetaren i staden som varje dag ger sonen i 
läxa att skriva uppsatser om Faulkner och amerikanska 
 presidenter. Hennes son ska aldrig vara rädd för ord. Han 
ska inte säga ain’t. Och han ska veta exakt hur man beter 
sig när man har med polisen att göra. Kiese Laymon fostras 
att bli den oklanderlige svarta mannen som ingen vit 
människa i  världen kan sätta sig på. 
 Tung är en intensiv bok om en son och en mor samman-
bundna av intimitet och kärlek, våld och utsatthet. Modern 
ger honom den största gåvan hon vet, litteraturen och 
skrivandet, och gör allt hon kan för att skydda honom mot 
farorna som hotar en svart pojke i Amerika. Men själv slår 
hon pojken, plötsligt och hårt.
 Kiese Laymon skriver ömt och på samma gång skonings-
löst om hemligheter och lögner. Han skriver om tyngden i 
ett liv präglat av anorexia, övervikt, missbruk och rasism 
och det arv som förs vidare från förälder till barn. Han vet 
att hans mamma har gett honom allt. Och han vet att han 
en dag måste förråda henne. 

kiese laymon är en amerikansk författare och undervisar 
i kreativt skrivande vid University of Mississippi. Tung är 
hans tredje bok och hans internationella genombrott. 
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Tung
Kiese Laymon

Tung, Kiese Laymon
Oktober 2019. Översättning: Niclas Hval.  
300 s. Inbunden med skyddsomslag. Om-
slag: Sara R. Acedo. Format: 135 x 190 mm

ISBN 978-91-27-16387-4
EBOK 978-91-27-16388-1
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Kritik
Leif Zern

Leif Zern är sedan mitten av sextiotalet vår främste 
teater skribent. Han har, som få andra, en särskild blick för 
skådespelarens konst, en fascination som började redan 
på femtiotalet när han tillsammans med sina föräldrar såg 
tidens mest kända komiker på Södra teatern i Stockholm. 
 Som teaterkritiker i framför allt Dagens Nyheter har han 
recenserat alla de stora regissörerna – Ingmar Bergman, 
Alf Sjöberg, Bo Widerberg, Suzanne Osten – och skåde-
spelarna: Bibi Andersson, Margaretha Krook, Anders Ek, 
Thommy Berggren. Mellan 1982 och 1993 var han kultur-
chef på Expressen och medverkade flitigt i de stora este-
tiska och politiska debatterna. 
 Leif Zern är en både inkännande och skarp kritiker. 
Känd för sin klarhet i stil och tanke, för sin inlevelse och 
analytiska förmåga. Minst lika stor är hans betydelse 
som fri essäist och författare i memoargenren: hans bok 
om  Shakespeare, Älskaren och mördaren, essäboken Se 
 Bergman, studien i Jon Fosses dramatik, Det lysande 
 mörkret, och inte minst minnesboken över fadern, Kaddish 
på motorcykel, är alla betydande bidrag till vår tids historia 
och teaterdebatt.
 Vi vill med denna stora urvalsvolym sätta ljuset på 
en av de stora kritikergärningarna i vår tid. En inspira-
tion för kommande skribenter och en viktig påminnelse 
om  kritikens betydelse som konstart i sig, i en tid då 
 recensioner håller på att bli en bristvara.

leif zern började sin bana som kritiker på Stockholms- 
Tidningen 1964, var en av redaktörerna för Bonniers 
Litterära Magasin 1966–1969 och sedan 1968 medarbetare 
på Dagens Nyheters kultursida.
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Kritik, Leif Zern
November 2019. 450 s. Inbunden med 
skyddsomlsag. Omslag: Martin Farran-Lee. 
Format: 150 x 230 mm

ISBN 978-91-27-15973-0
EBOK 978-91-27-15975-4

Jag ska inte städa upp efter honom den här gången, tänker 
Gemma Hartley när hennes man har låtit en förvarings-
låda ligga kvar på golvet i klädkammaren. Ett dygn går, 
inget händer. Det andra dygnet hämtar Gemma en pall och 
trycker tillbaka lådan där den hör hemma och när hennes 
man säger ”du hade bara behövt be mig så hade jag gjort 
det” kokar det så mycket inom Gemma att hon känner en 
gränslös ilska.
 Vad handlar ilskan om och hur kan en låda få henne att 
börja gråta?

Svaret är: känslomässigt arbete.

Efter att Gemma Hartley skrev en artikel med rubriken 
”Women aren’t nags – we’re just fed up” i Harper’s Bazaar 
2017, som fick över en miljon delningar, bestämde hon sig 
för att gå vidare med ämnet och på djupet ringa in feno-
menet känslomässigt arbete. Hon märkte nämligen att 
kvinnor visste precis vad det handlade om medan män inte 
förstod någonting. I Så jävla trött diskuterar hon de arbets-
uppgifter som oftast faller på kvinnor och som omgiv-
ningen tar för givet: tänka ut presenter till svärföräldrarna, 
ha koll på allt som händer i barnens skola, veta när det är 
dags att handla mjölk – det vill säga att organisera uppgif-
terna i hemmet och göra det känslomässiga jobbet. 
 Trots att det är en sådan självklar del av hur våra relatio-
ner upprätthålls – i hemmet, på arbetsplatsen, i samhället 
i stort – är känslomässigt arbete ett relativt outforskat 
område. Gemma Hartley sätter ord på denna tunga börda 
och kallar det feminismens nya frontlinje.

gemma Hartley är en amerikansk journalist och författare. 
Med sin debutbok Fed Up – emotional labor, women, and the 
way forward, som utkom i USA 2018, väckte hon debatt och 
satte begreppet känslomässigt arbete på kartan. 
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Så jävla trött
Gemma Hartley

Så jävla trött. Om kvinnors känslomässiga 
arbete – och vägen till förändring, Gemma 
Hartley
September 2019. Översättning: Hillevi 
 Jonsson. 300 s. Inbunden med skydds-
omslag. Omslag: Sara R. Acedo. 
Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16221-1
EBOK 978-91-27-16222-8
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”Gud skapade, Linné ordnade” – så har Carl von Linnés
vetenskapliga gärning sammanfattats. Hans system för
indelning av växter, djur och mineraler har använts i gene-
rationer, världen över. Att denna biografi fått heta Mannen
som ordnade naturen är därför inte mer än rätt.
 Här får vi följa den märkvärdiga historien om prästsonen
från Småland som blev en av sin tids mest kända personer.
Rousseau lät meddela: ”För mig finns ingen större man
i världen.” Goethe erkände att ”näst Shakespeare och
Spinoza har ingen betytt mer för mig”.
 Mannen som ordnade naturen är skriven av Linné-
auktoriteten Gunnar Broberg och bygger på många 
decenniers studier av Linnés omfattande kvarlåtenskap. 
Den skildrar inte bara Linnés liv och verk utan också hans 
samtid och betydelse för eftervärlden. Men den bild som 
framträder skiljer sig delvis från den gängse – Broberg visar 
att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller det 
1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man 
helst velat glömma.

gunnar broberg är professor emeritus i idé- och lärdoms-
historia vid Lunds universitet. Han mottog Augustpriset
1992 för Gyllene äpplen, och hans senaste bok Nattens 
 historia nominerades 2017 till Stora fackbokspriset och 
Årets bok i svensk historia.
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Mannen som ordnade naturen. En biografi 
över Carl von Linné, Gunnar Broberg
September 2019. 500 s. Inbunden med 
skyddsomslag. Omslag: Annika Lyth. Format:  
155 x 228 mm

ISBN 978-91-27-15388-2
EBOK 978-91-27-15389-9

Mannen som ordnade naturen
Gunnar Broberg
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Himlens dotter
Bengt Pettersson 

Vem var Wu Zetian? Hon var konkubinen som steg till 
kejsartronen, barnamörderskan som blev dynastisk moder, 
buddhisten som nedsvärtades av de konfucianska histori-
kerna, tyrannen som ångrade sina illdåd, maktspelerskan 
som abdikerade – lika svårfångad, hyllad och hatad som 
Egyptens Kleopatra eller Sveriges Kristina. 
 Som enda kvinna i den kinesiska historien att anta den 
traditionella kejsartiteln utgjorde hon maktens centrum i 
den östra världen under slutet av 600-talet. Till hennes hov 
kom beskickningar från Japan, Indien, umayyadiska kali-
fatet och det föga kända Östra kvinnoriket. I Asien jämför 
man ofta än i dag kvinnliga makthavare med Wu Zetian, 
men i väst är hon inte lika känd. Med boken Himlens dotter 
ges nu svenska läsare en första chans att få bekanta sig med 
denna unika historia.

bengt pettersson är fil.dr i sinologi från Stockholms 
 universitet. Han har tidigare översatt Sima Qians bok 
Kinas förste kejsare samt Sun Zis Krigskonst. 

Himlens dotter. Historien om Kinas 
 mäktigaste kvinna, Bengt Pettersson 
Oktober 2019. 200 s. Inbunden. Omslag: 
Beatrice Bohman. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15126-0
EBOK 978-91-27-15127-7

Vad var det som skedde i det som skedde? Geijers berömda 
ord har fått bli utgångspunkten för denna bok. När 
idéhistorie professorn Svante Nordin försöker skildra de 
fem största politiska kliven under Sveriges senaste 200 år 
frapperas man av hur varje nytt kliv som tagits varit en 
protest mot det föregående, samtidigt som varje kliv gjort 
samma anspråk på att vara toppmodernt.
 De ”1809 års män” som avsatte kungen och författade 
regeringsformen förklarades tids nog omoderna av de som 
avskaffade ständerna och skapade en tvåkammarriksdag. 
Dessa avpolleterades snart av de liberaler och socialdemo-
krater som drev fram det demokratiska genombrottet. Men 
när de fastnade i kraftlösa minoritetsregeringar utkonkurre-
rades de av folkhemstanken, vilken i sin tur kom att ersät-
tas av såväl vänsterradikala som nyliberala projekt för ett 
alltmer globaliserat och mångkulturellt samhälle, där vi är i 
dag. Men kanske knakar detta projekt i fogarna redan nu.
 För den läsare som önskar se vad som skedde i det som 
skedde är Nordin en bildande och ofta underhållande cice-
ron som öppnar för nya tolkningar av Sverige, av moder-
niteten och av historien – kort sagt av Sveriges moderna 
historia. 

svante nordin är professor i idé- och lärdomshistoria vid 
Lunds universitet och en av landets mest produktiva fack-
litterära författare. Han har bland annat mottagit Stora 
fackbokspriset, Tegnérpriset och John Landquists pris 
samt nominerats till Augustpriset. 

»Detta är en professor som vet hur man berättar en 
 historia.« dagens nyheter

»Han begripliggör komplexa idéer på ett sätt som känns 
angeläget för nutiden.« svenska dagbladet
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Sveriges moderna historia
Svante Nordin 

Sveriges moderna historia. Fem politiska 
projekt 1809–2019, Svante Nordin
September 2019. 390 s. Inbunden. Omslag: 
Lars Paulsrud. Format: 155 x 228 mm

ISBN 978-91-27-15120-8
EBOK 978-91-27-15121-5



2 92 8 H I S T O R I A  ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  H Ö S T  2 0 19 H Ö S T  2 0 19  ·  N AT U R  &  K U LT U R  ·  N Y U T G ÅVA / P O C K E T

För trettio år sedan föll Berlinmuren och kalla kriget 
upphörde. Sällan har en historisk period fått ett så snabbt 
och definitivt slut som när de beväpnade vakterna plötsligt 
öppnade gränsövergångarna som delade Europa och hela 
världen mitt itu.
 Hur har världen utvecklats sedan dess? Vår närmaste 
historia är, märkligt nog, den vi oftast har svårast att 
överblicka. Därför har Annika Ström Melin i denna bok 
tecknat några centrala skeenden i världen sedan 1989 – hur 
migrationen, klimatet, tekniken, politiken, den globala eko-
nomin och maktbalansen mellan stormakterna och annat 
 förändrats. 
 I många fall är omvälvningarna så drastiska att vad 
man hyllade år 1989 är det man fruktar och förkastar idag. 
Den mer sammanlänkade värld som växte fram efter kalla 
krigets slut har lett till nya, gränsöverskridande problem 
som länder har svårt att göra något åt på egen hand. Idag 
kan därför den öppenheten som slog igenom efter murens 
fall uppfattas som ett hot.

Ingen är bättre lämpad att skildra vår dramatiska nutids-
historia än journalisten annika ström melin. Hon har skri-
vit om och bevakat Europa för flera redaktioner ända sedan 
murens fall och senast varit DN:s Brysselkorrespondent. 
Hon är också författare till böckerna Européerna,  Europas 
svaga hjärta samt volymen om Göran Persson i serien 
 Sveriges statsministrar under 100 år.
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Världen sedan 1989
Annika Ström Melin

Världen sedan 1989, Annika Ström Melin
Oktober 2019. 220 s. Danskt band. Omslag: 
Annika Lyth. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16384-3
EBOK 978-91-27-16386-7

Nyutgåva

Pocket

»Harari är ohotad mästare i den genre som på engelska brukar
 kallas ”big history” – att skildra historien i de stora dragen.«
svenska dagbladet

21 tankar om det 21:a århundradet, 
Yuval Noah Harari
Oktober 2019. Översättning: Joachim Retzlaff. 
Mjukband. Omslag: Catharina Ekström

ISBN 978-91-27-16417-8

Tärningsspelaren, Luke Rhinehart
September 2019
Översättning: Ingrid Söderberg-Reeves
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN: 978-91-27-16429-1

»Anarkistisk kultbok!«
aftonbladet

Orden som formade Sverige,  
Elisabeth Åsbrink
September 2019
Omslag: Sara R. Acedo
ISBN: 978-91-27-16430-7

»Elisabeth Åsbrink gör en 
lysande upptäcktsfärd genom
svensk idéhistoria.«
dagens nyheter

Geniet från Breslau, Lena Einhorn
September 2019
Omslag: Beatrice Bohman
ISBN: 978-91-27-16092-7

»Einhorns roman är en stor-
slagen dokumentärroman,
berättad med fiktionens
narrativ. Hennes känsla för
dramaturgi är känd sedan
hennes tidigare böcker, och de
över 500 sidorna är oupphör-
ligt engagerande.« expressen
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Siffrorna i våra liv
Stefan Buijsman 

»Stefan Buijsman är verklighetens Sheldon Cooper i ’The 
big bang theory’, men med ofantligt mycket större social 
kompetens.« svenska dagbladet

För flera tusen år sedan blev invånarna i Mesopotamien 
de första att använda siffror. Sedan dess har matematiken 
varit människans följeslagare. I dag finns den överallt 
omkring oss – i kaffemaskiner och tågtidtabeller, i Googles 
sökmaskiner och våra bilar. Men själva behöver vi sällan 
räkna – så varför ska vi bry oss om matematik? 
 I Siffrorna i våra liv vill Stefan Buijsman visa att 
matematik är något vi alla lever med – ofta utan att vi är 
medvetna om det. I en överväldigande komplex värld är 
matematiken vårt redskap för att skapa ordning, samband 
och begriplighet.
 Med exempel från vår vardag och tidiga högkulturer 
berättar Buijsman om de stora upptäckterna och om mate-
matiken bakom väderprognoser, valbarometrar, medicinsk 
diagnostik och Facebooks förutsägelser av vårt beteende. 
Han pekar också på farorna och hur stora teknikintensiva 
branscher kan missbruka matematikens kraft. Hans vision 
är att vi kan skydda oss från att bli manipulerade eller 
utnyttjade genom att förstå mer av matematiken bakom. 
 Som den yngste i modern tid, 20 år gammal, blev Stefan 
Buijsman doktor i matematisk filosofi vid Stockholms 
universitet. Detta är hans första populärvetenskapliga bok 
och den är översatt till sexton språk sedan den gavs ut i 
Holland 2018.

stefan buijsman är filosof född 1995 och knuten till 
 Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han pendlar i 
dag mellan hemlandet Nederländerna och Sverige.
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Siffrorna i våra liv. Hur vi använder 
 matematik utan att räkna, Stefan Buijsman 
Oktober 2019. Översättning: Joakim 
 Sundström. 220 s. Inbunden. Omslag: 
Sanna Sporrong. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16294-5
EBOK 978-91-27-16295-2

Den här boken presenterar ett nytt synsätt på psykisk 
ohälsa. Vårt immunförsvar, som är aktivt vid infektioner 
och andra angrepp på kroppen, påverkar också våra käns-
lor, beteende och tankar. Det är en nedärvd reaktion som 
främjar vår överlevnad, för att du ska du hålla dig i stillhet 
och isolera dig när du är sjuk. Men ibland går det fel och vi 
blir mer psykiskt påverkade än nödvändigt. 
 I Den inflammerade hjärnan sammanfattar Edward 
 Bullmore senare års forskning om immunsystemets bety-
delse för depression. Upptäckterna kan vara de första ste-
gen på ett nytt medicinskt paradigm och ett mer integrerat 
sätt att se på psykisk ohälsa. Det skulle i så fall ge möjlighet 
till att utveckla nya behandlingsmetoder som är inriktade 
på att hämma inflammationen i kroppen. 
 Det nya synsättet innebär inte att alla som är depri-
merade också bär på en inflammation – inte heller att alla 
inflammerade patienter också är deprimerade. Men depres-
sion är överrepresenterat vid tillstånd som medför inflam-
mation och var tredje individ med depressionsdiagnos har 
ökade halter inflammationsmarkörer i blodet.  

edward bullmore är professor i neuropsykiatri vid 
 University of Cambridge. 

»Fängslande och elegant om kroppen, hjärnan och psykisk 
ohälsa.« simon cervenka och mats lekander

»Jag är besatt av den här boken.« ragan chatterjee, 
brittisk läkare och författare till Hälsobalansen

»Fascinerande!« the today programme

»Viktig bok!« bbc
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Den inflammerade hjärnan
Edward Bullmore 

Den inflammerade hjärnan. Ett nytt synsätt 
på depression och psykisk ohälsa, 
Edward Bullmore 
Oktober 2019. Översättning: Lars  Ahlström. 
Fackgranskning och förord: 
Simon Cervenka & Mats Lekander. 290 s. 
Inbunden med skyddsomslag. Omslag: 
Niklas  Lindblad. Format: 155 x 228 mm

ISBN 978-91-27-16210-5
EBOK 978-91-27-16211-2
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Klimatfrågan är kusligt aktuell. Forskarna är överens: 
Vi behöver minska våra utsläpp kolossalt för att planeten 
inte ska bli självuppvärmande och vår civilisation hotas. 
Varför gör vi då inte mer än vi gör? 
 Pusselbiten som saknats i arbetet med klimatfrågan 
är kunskapen om människans beteenden, känslor och 
perception, hur vi organiserar oss och samarbetar. 
 Klimatpsykologi visar hur vi med denna kunskap kan 
hitta verktyg för ett mer hållbart och effektivt klimat-
arbete. Det här är boken för dig som vill agera aktivt 
för klimatet, i din roll som ledare, beslutsfattare och 
medmänniska. Den är för dig som är engagerad i miljö-
rörelsen, för dig som har en position i samhället med 
möjlighet att påverka och för dig som själv börjat göra 
förändringar men är frustrerad över att kompisarna eller 
politikerna inte gör sin del.
 Klimatpsykologi ger övergripande förståelse och hand-
lingsplan för hur vi kan agera mer effektivt i klimatfrågan 
och skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

frida hylander är legitimerad  psykolog, STP-psykolog 
i klinisk psykologi och fil. kand. i Humanekologi. Hon är 
en ofta anlitad föreläsare och konsult i hållbarhets- och 
klimatprojekt riktade mot såväl näringslivet som privat-
personer. 
kata nylén är legitimerad  psykolog, STP-psykolog 
i  organisationspsykologi, utbildad handledare och 
 OBM-certifierad (Organisational Behavior Management). 
Hon har bott i Nairobi, Kenya och arbetat med  politiska, 
internationella, ideella och statliga organisationers 
 klimatarbete. 
kali andersson är legitimerad psykolog, miljöaktivist och 
permakulturdesigner, specialiserad på klimatångest och 
miljökommunikation. Hon är en ofta anlitad föreläsare 
om klimatångest, hållbart beteende och om hur stress 
hänger ihop med klimatfrågan. 
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Frida Hylander, Kata Nylén 
& Kali Andersson

Klimatpsykologi, Frida Hylander, Kata Nylén 
& Kali Andersson
Oktober 2019. 224 s. Flexoband. Omslag: 
John Eyre. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82557-4
EBOK 978-91-27-82558-1
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Vi slog följe en stund
Allan Linnér

Mannen som inte kunde välja, kvinnan som var lat, pap-
pan som hade en älg och paret med garderobsdörrarna är 
några personer som radiopsykologen Allan Linnér slagit 
följe med en stund. 
 Hans förmåga att lyssna, vänta in och möta dem han 
talar med är omtyckt och välkänd för alla som någon gång 
hört honom i radioprogrammet Radiopsykologen.  
 Här har han samlat sina tankar och reflektioner kring 
vanliga dilemman, sorger och frågor hos de klienter han 
mött. Temat är samtal och möten som förändrar – och att 
terapeuter också är människor. 

Jag vaknar av att jag hör någon säga: Allan, du sover!
Rösten är min klients, jag befinner mig på min mottagning 
och jag har uppenbarligen somnat. Min klient är rasande och 
skäller ut mig efter noter. ”Du kunde ha berättat att du var 
trött, du kunde öppnat fönstret och släppt in lite frisk luft, du 
kunde ha föreslagit en paus, men att somna … jag tycker att 
du beter dig ytterst oprofessionellt!”
 Det var frestande att skylla på något, skylla ifrån mig, 
men istället var jag tyst och lyssnade tills han var klar.

allan linnér är legitimerad  psykolog och legitimerad  
terapeut, verksam i Stockholm och känd för allmänheten 
som Radiopsykologen i P1 fram till januari 2019.
Tillsammans med Anders Nyman har han skrivit 
 Kärlekens koreografi – Du och jag och vi hos psykologen 
(utkom 2017).
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Vi slog följe en stund. Möten och minnen 
från terapirum och radio, Allan Linnér
September 2019. 160 s. Inbunden. Omslag: 
John Persson. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82507-9
EBOK 978-91-27-82508-6
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Värderingsbaserat ledarskap. Mening, tillit 
och transformation, Julia Norinder 
September 2019. 180 s. Inbunden. Omslag: 
Lena Norrman. Format: 150 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82460-7 
EBOK 978-91-27-82461-4

Denna inspirerande och praktiska bok är skriven för 
dig som vill utöva ett värderingsbaserat – och menings-
skapande – ledarskap. 
 Globalisering, digitalisering, klimatförändringar och 
krav på flexibilitet leder till att arbetslivet alltmer präglas 
av förändring och komplexitet. Detta yttre förändrings-
tryck kan leda till stress och en känsla av vanmakt, men 
genom att bottna i sina värderingar kan ledare få riktning 
och handlingskraft. Ett värderingsbaserat ledarskap läg-
ger även grunden för ett starkt engagemang och en känsla 
av mening hos alla medarbetare.
 Här får du hjälp att upptäcka och mejsla fram dina 
egna värderingar och att stärka din förmåga att leva som 
du lär i vardagen. Dessutom får du förståelse för hur du 
kan skapa momentum för framgångsrik transformation 
genom att leda med fokus mot ett högre syfte. Teori och 
exempel varvas med olika reflektionsövningar och prak-
tiska verktyg. 
 Boken är skriven för dig som på något sätt utövar ledar-
skap. Kanske är du chef med personalansvar, entreprenör, 
projektledare eller så axlar du ett idébaserat ledarskap. 
Boken är också relevant för dig som vill utveckla ett vär-
deringsbaserat självledarskap.

julia norinder har arbetat med komplexa förändrings-
processer och värderingsbaserat ledarskap i snart två 
decennier. Hon har varit verksam som konsult, vd och 
hr-chef och hon har omfattande erfarenhet från såväl 
näringsliv som offentlig sektor. I dagsläget är Julia chef 
för hr- och  kommunikation på Sida.

Värderingsbaserat ledarskap
Julia Norinder 
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Vad alla föräldrar borde få veta 
Kajsa Lönn Rhodin & Maria Lalouni

Att vara förälder är något av det svåraste och roligaste som 
finns i livet. Gör jag rätt? Är jag tillräckligt bra? Hur vill jag 
vara som förälder?

Föräldraskap innebär många utmaningar och det vimlar 
av åsikter och tyckanden om hur en förälder ska vara. Vad 
alla föräldrar borde få veta ger hjälp att sålla i det enorma 
informationsflöde som finns genom att utgå från forskning 
och presentera sådant som visat sig fungera bra för många. 
 En sak forskare världen över enats om är att en god 
relation mellan föräldrar och barn är bland det viktigaste. 
Det finns däremot inte några lösningar som passar för alla 
– varje förälder är den främsta experten just på sitt barn.
Ingen är eller behöver vara perfekt för att duga, däremot 
har alla möjlighet att utvecklas.

Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni är båda psy-
kologer och har fördjupat sig i frågan om föräldrarollens 
betydelse och utmaningar. Deras bok handlar helt enkelt 
om vad alla föräldrar borde få veta.

kajsa lönn rhodin är legitimerad  psykolog och legitime-
rad psykoterapeut och arbetar idag som samordnare för 
föräldraskapsstöd och folkhälsofrågor. Hon har tidigare 
bland annat arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm och på Karolinska Institutet med att utveckla 
föräldrastöd via internet.
maria lalouni är legitimerad  psykolog, medicine doktor 
och forskar vid Karolinska Institutet; dels om behandling 
via internet för barn med magsmärtor och deras föräld-
rar, dels om smärtmekanismer hos personer med kronisk 
smärta eller självskadebeteende. Hon arbetar också med 
psykologisk behandling för barn och ungdomar vid BUP 
klinisk forskningsenhet inom barn- och  ungdomspsykiatrin 
i Stockholm. 
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Vad alla föräldrar borde få veta. 
Barnets första tolv år, Kajsa Lönn Rhodin & 
Maria Lalouni
September 2019. 176 s. Flexoband. Omslag: 
Catharina Ekström. Illustrationer av Louise 
Winblad. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82346-4
EBOK 978-91-27-82347-1

Varför har vi sex alltmer sällan? Är han inte attraherad av 
mig? Borde jag ställa upp på sex ibland, fastän jag inte 
 känner för det? Tycker hon att jag är för tjock?

Vardagens krav, småbarnsår och andra livsomställningar 
påverkar lusten och känslorna kring sex. Ens egen lust går 
inte alltid hand i hand med partnerns. 
 Sex kan fylla många olika behov såsom njutning, bekräf-
telse, tröst och stresshantering. Sex kan också vara ett sätt 
att komma nära, visa kärlek och se varandra. Vad betyder 
egentligen sex för dig? Och för din partner? Det är alltför 
vanligt att vi inte pratar med varandra, utan gissar vad vår 
partner vill och behöver. Risken är att vi sårar varandra i 
onödan eller blir missnöjda. Hur kan jag berätta att jag är 
för trött för sex, och ändå förmedla att jag älskar min part-
ner? Eller vara tydlig med vad jag saknar och längtar efter? 
 I den här boken berättar två erfarna psykologer hur par 
kan hantera olikheter och utmaningar. Många exempel som 
ger igenkänning varvas med fakta och förslag på hur ni 
som par kan bli mer nöjda med ert sexliv och utveckla ert 
förhållande. 

steven james linton är professor i klinisk psykologi vid 
Örebro universitet och vetenskaplig ledare för Center for 
Health and Medical Psychology (champ). Han är legitime-
rad  psykolog och legitimerad psykoterapeut. 
ida flink är legitimerad psykolog och docent i psykologi, 
verksam vid Center for Health and Medical Psychology 
(champ) vid Örebro universitet. 

Du, jag och sex
Steven James Linton & Ida Flink

Du, jag och sex. Om lust och närhet i par-
relationer, Steven James Linton & Ida Flink
September 2019. 180 s. Inbunden. Omslag: 
John Persson. Format: 135 x 210 mm

ISBN  978-91-27-82457-7
EBOK 978-91-27-82459-1
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Nudging i praktiken
Ida Lemoine, Kajsa Lindström, 
Linda Lindström & Samuel Salzer
 Vi vet att vi borde äta hälsosammare, slänga mindre mat 
och spara mer till pensionen – ändå gör vi inte alltid det. 
När gapet mellan vilja och handling inte går att överbrygga 
med ökad information eller kunskap kan vi behöva en 
hjälpande knuff  – vi kan behöva nudging. Nudging innebär 
att kombinera psykologi och design för att göra det lätt att 
göra rätt, utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk 
kompensation.
 Det här är den första svenska handboken i nudging. För-
fattarna guidar dig genom Beteenderesan, en arbetsmodell 
där du steg för steg förenklar för både dina kunder och din 
organisation att fatta önskvärda beslut.

Du får bland annat lära dig att:
• Se till att det önskvärda beteendet är förvalt
• Rama in och förstärka det önskade budskapet
• Påminna vid rätt tidpunkt 
• Göra användaren till en del av lösningen 
 
Modellen är förankrad i forskning och praktiskt utprovad 
inom näringsliv och offentlig sektor. Målet är att skapa 
beteendeförändring som gynnar både individen och dina 
affärsmässiga resultat – och planeten.
 
ida lemoine,  kajsa lindström,  linda lindström & 
samuel  salzer är alla verksamma på Sveriges första 
beteendebyrå,  Beteendelabbet. De arbetar för att skapa 
hållbar utveckling inom bostad, transport, sparande, vård 
och hälsa, genom att kombinera kunskap från psykologi, 
beteendeekonomi och design. 
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Nudging i praktiken. Så gör organisationen 
det lätt att göra rätt, Ida Lemoine, Kajsa 
Lindström, Linda Lindström & Samuel Salzer
September 2019. 200 s. Flexoband. 
Format: 150 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82407-2
EBOK 978-91-27-82408-9

Hur får vi människor att klicka på annonser, köpa varor 
och använda appar? Digitala beteenden har mycket gemen-
samt med det som sker i den fysiska världen, men förutsätt-
ningarna är annorlunda – därför behövs en ny verktygslåda 
att använda inom produktdesign, tjänsteutveckling, 
kommunikation och strategiarbete.
 För att urskilja viktiga insikter och avgöra vilka insatser 
som ska göras behöver vi ha viss kännedom inom psyko-
logi: vi behöver känna till de grundläggande orsakerna till 
varför vi människor gör som vi gör.
 Det här är en bok för dig som skapar digitala tjänster – 
eller rättare sagt skapar tjänster med ett tydligt syfte att 
driva beteenden, affärer eller förändring.

niklas laninge är psykolog och har sedan 2010 hjälpt 
organisationer att skapa mer tillgängliga tjänster och 
effektivare marknadsföring. Idag är han beteende specialist 
på en kommunikationsbyrå där han designar insatser 
för myndigheter och privata bolag som vill åstadkomma 
 beteendeförändringar. 
arvid janson är civilingenjör med en andra examen i mark-
nadsföring. Under sin karriär har han grundat flera företag 
med beteendeförändring som den gemensamma nämnaren. 
Idag arbetar han med digital strategi och tjänste utveckling 
på en kommunikationsbyrå där han hjälper företag och 
myndigheter att använda digital  teknik för att skapa 
bättre kommunikation. 
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Digitala beteenden
Niklas Laninge & Arvid Janson

Digitala beteenden. En verktygslåda för 
kundfokuserad design, Niklas Laninge & 
Arvid Janson
Augusti 2019. 176 s. Inbunden. Omslag: 
Astrid Jansson. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-82445-4
EBOK 978-91-27-82446-1
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Psykopati baseras på tre delar: brist på rädsla och en 
extrem stresstålighet, nedsatt impulskontroll samt en 
oförmåga att bry sig om andra människor och samhällets 
normer. Ett hänsynslöst och manipulativt beteende ställer 
ofta till med stora problem för omgivningen. Trots detta 
har psykopatiska drag kunnat vara en evolutionär fördel – 
att våga ta sig an nya svåra utmaningar, ta risker och trotsa 
faror har ibland lönat sig. 
 Den här boken ger dig aktuell forskning om psykopati – 
bortom myter och vanliga missuppfattningar. Författarna 
utforskar och fördjupar psykopatins komplexa sidor, såsom 
känslokyla hos barn och ungdomar, hjärnans belönings-
system, rädslans funktion samt varför man kan attraheras 
av psykopater. Boken beskriver hur psykopati kan yttra sig 
hos kriminella, i arbetslivet och i vardagen. Denna kunskap 
hjälper oss att bättre känna igen psykopati och bli mindre 
sårbara när vi möter personer med psykopatiska drag.

karolina sörman är medicine doktor, forskare vid Cen-
trum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och 
enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatri-
forskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och 
psykopatiska drag i ungdomsgrupper.
marianne kristiansson är legitimerad  läkare och specia-
list inom rättspsykiatri. Hon är avdelningschef och över-
läkare på Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor 
vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska 
institutet. Hon forskar bland annat om riskbeteende i 
samhället.
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Psykopaten
Karolina Sörman & Marianne Kristiansson

Psykopaten. Verkligheten bortom myten, 
Karolina Sörman & Marianne Kristiansson
September 2019. 180 s. Inbunden. Omslag: 
Lena Norrman/Gnå. Format: 135 x 210 mm

ISBN 978-91-27-81853-8
EBOK 978-91-27-82699-1
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Är det viss mat du tycker att du inte får äta? Har du en 
ständig oro kring din kropp och vikt? Tränar du främst för 
att se ut på ett visst sätt? Mår du dåligt när du känner att 
du inte har kontroll över ditt ätande och din kropp, eller när 
du inte kan träna? Blir det mer fokus på vad du inte får göra 
än på vad du vill göra?
 Det är vanligt att ett från början hälsosamt sätt att leva 
och en längtan efter att vara nöjd med sin kropp går över i 
tvång, förbud, nedstämdhet och att man gör saker som är 
skadliga för kroppen. Den här boken innehåller ett behand-
lingsprogram utifrån KBT som har gott stöd i forskning 
för personer som fått problem med för stort fokus på mat, 
kropp, vikt och träning – som är en sorts ätstörning. Du får 
kartlägga hur just din situation ser ut och vad som driver 
dig att försöka kontrollera din kropp och vad du äter. Kon-
kreta strategier hjälper dig att bryta onda cirklar och göra 
förändringar, så att du kan fylla tillvaron med det som får 
dig att må bra – och att tillåta dig att njuta av livet.

evelina linder är socionom och legitimerad psykoterapeut 
och erika nyman carlsson har en fil. kand inom psykologi 
och doktorerar inom ätstörningsfältet. De har lång erfaren-
het av behandlingsarbete inom ätstörningsvården, där de 
även varit med och infört och utvecklat ätstörningsfokuse-
rad KBT. 
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När det hälsosamma blir ohälsosamt 
Evelina Linder & 
Erika Nyman Carlsson

När det hälsosamma blir ohälsosamt. Hjälp 
när tankar om kropp, mat och ätande tagit 
över ditt liv, Evelina Linder & Erika Nyman 
Carlsson
November 2019. 300 s. Mjukband. Omslag: 
Lotta Kühlhorn. Format: 170 x 240 mm

ISBN 978-91-27-82366-2
EBOK 978-91-27-82368-6

Språket är en nyckel till demokratin. Natur & Kultur delar årligen ut Ingvar Lundbergpriset på 100.000 kronor 
till en person som gjort viktiga insatser för läs- och skrivinlärning.

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

Grundläggande 
demokratiarbete har ett pris.

(Det är vi som delar ut det.)

170x240mm_NOK_Annonser.indd   3 2018-09-12   21:22
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Nordiska bad
Ulrica Nordström

Vatten är en förutsättning för existens, en nödvändig-
het, ett beroende, och lyx. En läkande och helande kraft. 

De nordiska länderna har starka badkulturer. Det 
kalla klimatet och ländernas geografiska utformning 
har gjort att vissa former av badande etablerade sig 
redan under förhistorisk tid. Bastubad, kallbad, käll-
bad och motionsbad är en del av Nordens kulturhisto-
ria som har överlevt i tusentals år. 
 I vetenskap, konst, litteratur och religion möter vi 
berättelser om vattnets betydelse för människan och 
naturen – som en god och förödande kraft, som nytta 
och en symbol och metafor för rening. Vi badar av 
hygieniska, medicinska, religiösa och stärkande skäl 
men också för att umgås och slappna av. 
 Den här boken handlar om badandet i Norden; om 
attityder och förhållningssätt till badandet, våra 
gemensamma men också egna badtraditioner i Sverige, 
Finland, Norge, Danmark och Island. Vad är det som 
är specifikt med nordiska bad och var finns dagens 
intressantaste och mest spektakulära bad? Ulrica 
Nordström besöker bland annat svenska kallbad, 
finska bastubad mitt i Helsingfors och naturligt upp-
värmda isländska källor.
 
ulrica nordström är journalist och skribent med rötter 
i de norrbottniska skogarna. Som junior tävlade hon i 
simning för Kalix simsällskap. Nuförtiden badar hon 
helst bastu med ett efterföljande dopp i öppet vatten. De 
senaste åren har Ulrica skapat växtkonst och hon har 
även skrivit boken  Mossa – Från skog till trädgård 
och kruka.
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Nordiska bad. I sjö, hav, bassäng och källa, 
Ulrica Nordström
Oktober 2019. 160 s. Inbunden. Omslag: Stefan 
Fält. Foto: Henrik Bonnevier. Format 180 x 235 mm

ISBN 978-91-27-16252-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16253-2
EBOK, PDF 978-91-27-16254-9
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Egentligen behöver du inte mycket för att göra din 
första skål, bara en bit lera och en idé. Samtidigt är 
det ett hantverk att växa i under hela livet.

Lera är en handbok för både den nyblivna och den 
erfarna krukmakaren. Här varvas baskunskaper 
med inblickar i den rika krukmakarhistorien. Stegvis 
går krukmakare Stefan Andersson igenom drejning, 
glasyr tillverkning och bränning och delar frikostigt 
med sig av recept, tekniker och knep. Stefan beskriver 
också hur du med blygsamma medel kan bygga en 
enkel verkstad, tillverka egna verktyg och hur du med 
hjälp av steg för steg-ritningar bygger en vedugn.
 Boken utgår från Stefans egen verksamhet och pro-
duktion av vedbränd keramik och är rikt illustrerad 
med både foton och illustrationer som beskriver grepp 
och tekniker. Till varje del finns lösningar på vanliga 
problem du kan stöta på. Vad gör du till exempel om 
du får in luft i leran? Om drejplattan släpper när du 
centrerar leran? Eller om dina krukor faller ihop när du 
 engoberar?
 
stefan andersson är krukmakare och bosatt i Lek-
sand. Hans vedbrända bruksgods finns på restau-
ranger och hos samlare över hela världen. I Sverige kan 
du äta på hans tallrikar på bland annat Frantzén och 
 Hantverket. År 2010 och 2015 fick Stefan Konstnärs-
nämndens eftertraktade arbetsstipendium och är 
idag en av våra främsta krukmakare. Han är också 
en mycket uppskattad keramiklärare och arrangerar 
varje år Sveriges största sammankomst för keramiker 
– Keramiksymposiet i Leksand.

Krukmakeriet 
Stefan Andersson

Krukmakeriet. Tillverka egna skålar, kannor och fat, 
Stefan  Andersson
Oktober 2019. 160 s. Inbunden. Omslag: Stefan 
Fält. Foto: Calle Stoltz. Format 170 x 250 mm

ISBN 978-91-27-16197-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16198-6
EBOK, PDF 978-91-27-16200-6
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Stark på riktigt
Waldo Zapata & Louise Sondlo

Att vara stark på riktigt handlar inte om att lyfta 
tyngst eller springa snabbast. Det handlar om att 
bygga upp din kropp så att du kan leva fullt ut. Att få 
din energi att räcka till jobb, familj och vardag. Dag 
efter dag, år efter år. Det handlar om att hitta rörelse-
glädje och en kärlek till din kropp och dess förmåga. 
Funktionell fysträning inspirerad av kampsport som 
brasiliansk jiu-jitsu ger styrka, smidighet och uthållig-
het för det längsta loppet av dem alla – ditt liv.
 Waldo Zapata och Louise Sondlo är grundare till 
SPR Athlete Factory i Stockholm och tillsammans 
med sina instruktörer har de tagit fram åtta tränings-
program utformade för dig som tränar för det riktiga 
livet. Träna hemma, på gymmet eller på resa, med eller 
utan redskap, på egen hand eller tillsammans med en 
träningskompis. Alla övningar illustreras med tydliga 
steg för steg-instruktioner. Boken tar upp alla områ-
den du behöver arbeta med för att bli stark på riktigt, 
coachar dig till att lyckas med återhämtning och ger 
råd om hur du håller motivationen på topp.

waldo zapata började med kampsport som fyraåring. 
Sedan dess har han framgångsrikt tävlat och tränat 
i en rad olika stilar, bland annat brasiliansk jiu-jitsu 
och MMA. Waldo har under många år framgångsrikt 
tränat både världsmästare och vardagshjältar. 
louise sondlo har vunnit VM och EM i masters-
divisionen i brasiliansk jiu-jitsu och lämnade en karriär 
inom pr-branschen för att starta SPR. Hon jobbar idag 
med SPR:s kommunikation och som PT och tränare.
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Stark på riktigt, Waldo Zapata & Louise Sondlo
Oktober 2019. Inbunden. Foto: Fredrik Skogkvist. 
Format: 190 x 240 mm

ISBN 978-91-27-16271-6 
EBOK, EPUB3 978-91-27-16272-3
EBOK, PDF 978-91-27-16273-0
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Maten vi äter vid årets högtider är livsviktig. Det är kultur 
på absolut högsta nivå och för mig på blodigaste allvar. 
Och det är samtidigt både sjukt härligt och hemskt betung-
ande. Det finns ju så många måsten och individuella 
favoriter.

Stefan Ekengren reder ut begreppen kring våra tradi-
tionella svenska högtider och ger dig både klassiska och 
nya recept. Inför varje högtid får du hjälp med plane-
ring och förslag på arbetsordning. Hur långt i förväg 
går det till exempel att grava laxen, rulla köttbullarna 
eller baka påsktårtan? 
 I påskkapitlet varvas recept på fyllda ägghalvor, 
pocherade ägg och ugnsomeletter med lammstek och 
vegetariska alternativ som broccoli- och getostpaj, och 
som avslutning en citron- och marängtårta med maza-
rinbotten. Kanske en äggtoddy också. På midsom-
mar gäller det att få till den perfekta mathållningen 
från morgon till kväll. Då serveras jordgubbsfrukost, 
ett praktverk till matjessilltårta, lerpottasill och på 
kvällen olika grillspett med lax, biff och grönsaker.
 Och så kanske den största högtiden av alla, julen. 
Förutom den självklara skinkan och Janssons frestelse 
finns recept på bland annat laxtartar med kapris och 
dragon, sellerisallad och finsk kålrotslåda – och en 
riktigt maffig annandagsmiddag med helstekt kalkon 
och gräddsky. 
 Boken innehåller totalt cirka 200 recept och är ett 
referensverk att återkomma till gång på gång. 

stefan ekengren är kock, 
 driver  restaurang Hantverket i 
 Stockholm och har tidigare gett 
ut prisade kokboken Husman. 
 Favoriträtten i nya boken är alla 
gånger lerpottasill – en matjessill-
rätt som helt enkelt är nedsänd 
från Gud, enligt Stefan. 

Högtid
Stefan Ekengren

Högtid. Jul, påsk, midsommar, kräftor & surström-
ming. Alla de klassiska rätterna (och några nya), 
Stefan Ekengren
September 2019. 272 s. Inbunden. Omslag: 
Katy Kimbell. Foto: Roland Persson. Stylist: Tina 
 Hellberg. Format: 190 x 250 mm

ISBN 978-91-27-16215-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-16216-7
EBOK, PDF 978-91-27-16217-4
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Det thailändska köket har blivit svenskarnas andra 
husmanskost. Men samtidigt är det så mycket mer än 
bara take away-versioner av pad thai och tom ka gai.
 Maten kännetecknas av aromatiska färska örter, 
citrongräs, chilihetta, saltsöta grytor, sticky rice och 
umami-stinna smaker från fisksås, torkade räkor 
och ostronsås. Rätter redo att upptäckas av nyfikna 
hemma kockar och med ingredienser som blivit betyd-
ligt enklare att få tag i.
 Thai hemma består av ett 60-tal recept på smårät-
ter, sallader, grytor, wok, grillat och lite sött. Larb, 
thaidumplings, kaffir lime lamm, thai chickpea 
fritters blandas med northern thai curry och kryddig 
massaman beef curry. Recepten visar hur du jobbar 
med kryddpastor, örter och kryddor, och kompletteras 
med initierad kunskap om thaikökets klassiska råvaror 
och grundläggande tekniker. Många recept har gröna 
alternativ där grönsaker, tofu och ägg kan ersätta kött, 
fisk och kyckling.
 
tove nilsson är kock och matskribent. Hon har tidi-
gare gett ut de mycket uppskattade och internationellt 
framgångsrika böckerna Soda, lemonad & snacks, Ägg 
och Ramen. Tove medverkar regelbundet i TV4 Nyhets-
morgon och TV4 Köket.

Thai hemma
Tove Nilsson

Thai hemma, Tove Nilsson
September 2019. 160 s. Inbunden. Omslag:  
Lotta Kühlhorn. Foto: Lennart Weibull. 
Format: 180 x 250 mm

ISBN 978-91-27-15499-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16396-6
EBOK, PDF 978-91-27-16397-3
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Japansk whisky 
Daniel Bruce 

För tio år sen var japansk whisky måttligt populär 
men på några år har allt förändrats. Efterfrågan på 
japansk whisky har skjutit i höjden och det pratas 
också om hur bra single malt det finns i Indien och 
Taiwan. 
 I Japansk whisky får du följa med på en resa till 
några av de mest legendariska destillerierna i Asien. 
I Japan vittnar grundaren av japansk whisky – 
 Masataka Taketsuru – om en 100 år gammal tradi-
tion. Hans kemikunskaper och anteckningar från 
en praktik i Skottland gav upphov till en ny våg av 
destillerier under 1900-talet. Ett exempel är hans eget 
livsverk Yoichi som ligger på ön Hokkaido. Destille-
riets pannor drivs fortfarande med kol som skyfflas 
in för hand i ugnarna – en konst som ytterst få andra 
praktiserar. Dessutom besöker vi några mindre 
hantverks destillerier, allt från det nyöppnade Mars 
Tsunuki till det smått legendariska Chichibu.
 Även Indien och Taiwan har på senare år visat vad 
de går för. I utkanten av Bangalore destillerar Amrut 
råsprit i lokaltillverkade kopparpannor. I Taiwan var 
Kavalan först ut med att göra single malt i samband 
med att spritmonopolet avskaffades. Med hjälp av 
skotsk expertis i kombination med sina varma och 
fuktiga klimat har båda länderna utvecklat en egen 
whiskystil – ofta kännetecknad av tropisk frukt 
och en slående komplexitet. Med ena foten i sin egen 
terroir och den andra i Skottland, har asiatisk single 
malt whisky kommit att utvecklas till ett helt unikt 
fenomen.
 
daniel bruce är frilansjournalist och skriver om 
whisky och vin. Hans artiklar går att läsa i bland 
annat Livets Goda och Whisky & Bourbon, danska 
Whisky & Rom magasinet och på engelska för Whisky 
Advocate och Art of Eating. Han läser för närvarande 
andra terminen av WSET Diploma i London.
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Japansk whisky och annan asiatisk single malt av 
världsklass, Daniel Bruce 
Oktober 2019. 160 s. Japansk bindning. 
Omslag: Jonas Cramby. Foto: Daniel Bruce. 
Format: 160 x 230 mm

ISBN 978-91-27-16212-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16213-6
EBOK, PDF 978-91-27-16214-3

De japanska bakverken förenar det bästa av asiatisk, 
europeisk och amerikansk bakkonst. Här finns otroliga 
konsistenser – lätt och fluffigt, krämigt och segt – och 
sofistikerade smaksättningar från matcha och körs-
bärsblom till vanilj och choklad, och dessutom en 
arsenal av tekniker och tricks som öppnar upp en ny 
värld för den nyfikna hemmakonditorn.
 I boken delas bakverken in i tre huvudgrupper. 
Wagashi är traditionella japanska bakverk som till 
exempel de färgglada mochi-riskakorna. Yogashi är 
bakverk inspirerade av väst, som matcharulltårta, 
jordgubbsshortcake och cheese soufflé. Kashipan är 
delikata japanska vetebröd, med eller utan fyllning. 
 Den erfarna japanska konditorn Ai Ventura, som 
sedan några år bor i Stockholm, ger läsaren ett helt 
nytt sätt att tänka på så grundläggande moment som 
att vispa grädde eller göra en tårtbotten. Förutom ett 
40-tal recept och ett antal teknikgenomgångar får 
vi bekanta oss med japanska bakingredienser, som 
bönpastor av olika slag, rismjöl, pumpor och sötpota-
tis, och dessutom bjuds vi på en inblick i den japanska 
tecermonin chado.

ai ventura utbildade sig till konditor i Japan och har 
bland annat drivit ett eget konditori i Tokyo. Sedan 
2013 bor hon i Sverige och har gjort stor succé med sitt 
pop-up café Bon Aibon. Japanska bakverk är hennes 
första bok.  

Japanska bakverk 
Ai Ventura 

Japanska bakverk, Ai Ventura
September 2019. 160 s. Inbunden. Omslag: 
 Sebastian Wadsted. Foto: Charlie Drevstam. 
 Format: 190 x 220 mm

ISBN 978-91-27-16119-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16120-7
EBOK, PDF 978-91-27-16121-4
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Få ställen i världen är så spännande att äta i just nu 
som Stockholm. 
 Visst, vi har kanske inga mysiga, traditionella 
samlingsplatser som britternas pubar eller fransmän-
nens bistroer. Vi har heller ingen karismatisk ideolog 
som över en natt förändrat vårt sätt att tänka och 
vars  souschefer gått vidare och öppnat egna ställen 
– som New Yorks David Chang eller Köpenhamns 
René  Redzepi. Stockholm är (tyvärr) inte heller en 
multi kulturell smältdegel där man kan äta vällagad, 
spännande och billig mat från hela världen. Dessutom 
har vi knappt någon inhemsk krogkultur att luta oss 
mot heller. Rent historiskt har istället myndigheter 
och moralister sett uteätandet som ett samhällspro-
blem som måste tyglas, regleras, kvävas – åtminstone 
när det gäller den arbetande delen av befolkningen. Att 
gå på restaurang har mest varit något för eliten medan 
vanligt, redigt folk inte ska ränna på stan utan äta sina 
köttbullar hemma. 
 Stockholm är dock en stad i förändring. Nästan 
varje vecka öppnar det en vinbar, ett kafferosteri eller 
ett hantverksbageri. Stockholmarna själva har slutat 
att se uteätande som bara en ursäkt för en rejäl bläcka 
och har istället börjat leva sina liv mer och mer på 
krogen. Myndigheterna och moralismen finns kanske 
kvar, men också en motrörelse i form av en ny genera-
tion uteätare, krögare, kockar, mathantverkare och 
bartenders.
 Stockholm för foodisar är en bok om just dessa 
människor, om deras ställen och om en stad vars krog-
kultur skapas precis just nu, inför våra ögon.

jonas cramby är matskribent i Café Magazine och 
Metro. Han har tidigare gett ut Tokyo för foodisar och 
fem mycket hyllade kokböcker: Texmex från grunden, 
Texas BBQ, Mackor, ¡Taco loco! och Japansk grillning. 
 Böckerna har getts ut i länder över hela världen.

Stockholm för foodisar
Jonas Cramby

Stockholm för foodisar, Jonas Cramby
Oktober 2019. 160 s. Mjukband med skyddsomslag. 
Omslag: Jonas Cramby. Foto: Fredrik Skogkvist. 
Format 160 x 220 mm

ISBN 978-91-27-16434-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16437-6
EBOK, PDF 978-91-27-16438-3
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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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Folk. Främlingar och vänner – nån du kanske  känner!  Emma Adbåge & Lisen Adbåge s. 4 Augusti
Liten handbok för pottan  Paule Battault & Anouk Ricard s. 6 September
Om jag bodde någon annanstans  Alex Howes s. 7 September
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POCKET

The Hate U Give  Angie Thomas s. 21 September
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Någon ser livet passera i revy medan en annan försö-
ker ge en okänd en komplimang. Någon älskar väldigt 
stark mat, en annan funderar över vad mode egentligen 
är. En bit ifrån är det någon som trösthandlar medan 
en annan smälter bort. En tredje råkar vara jättehårig 
medan en fjärde scrollar oavbrutet på mobilen. 
 I folksamlingen finns gamla, unga, arga och glada, 
oroliga och förälskade. Enskilda och tillsammans. För 
tillsammans och med varandra så blir det ändå folk av 
oss alla till slut.
 Folk är en uppföljare till systrarna Adbåges första 
gemensamma bok: Halsen rapar, hjärtat slår. Rim för 
0–100 år, som förärade dem Lennart Hellsing-priset. 
De mångbegåvade systrarna som genom åren fått mest 
uppmärksamhet för sina bilder visar här än en gång 
prov på att de kan konsten att ge uttryck för både all-
varligt och knasigt, på vers som spritter av språkglädje. 

emma adbåge vann Augustpriset för bästa barnbok 
2018 med Gropen. 
lisen adbåge vann Elsa Beskowplaketten 2018 för hela 
sitt författarskap och i synnerhet för bästa bilderbok 
Samtidigt som, utgiven 2017.

Instgramkonto: @folksamlingen

Britta Persson har tonsatt tolv av dikterna. Texterna 
har broderats ut och bildernas stämningar har fångats 
upp i melodierna. En popskiva för barn och vuxna 
släpps i samband med boken!
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Folk
Främlingar och vänner – nån du kanske känner!

Emma Adbåge & Lisen Adbåge

Folk. Främlingar och vänner – nån du kanske  känner! 
Emma Adbåge & Lisen Adbåge
Augusti 2019. 3–6 år. 64 s. Inbunden. Format:  
195 x 225 mm

ISBN 978-91-27-15621-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-15622-7
EBOK, PDF 978-91-27-16439-0
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Om jag bodde någon annanstans
Alex Howes

Ibland kan man bli trött på att behöva städa sitt rum, 
på att behöva äta upp sina grönsaker och borsta sina 
tänder. Då kanske man börjar drömma om att bo 
någon helt annanstans? Då kanske man vill bo på en 
riktigt spännande plats, långt ut i rymden, där man 
kan flyga fritt och tyngdlöst? 
 Men kanske kommer man då på att det skulle kännas 
lite tomt framåt kvällen, om det inte fanns någon 
som frågade hur man mådde? Kanske börjar man 
då fundera på om det inte vore bättre att bo aningen 
närmare? Ja, kanske ytterligare lite närmare? Eller 
närmare bestämt ... hemma hos sig själv?
 Vem har inte drömt sig bort till andra platser att bo 
på? Bara för att i slutändan upptäcka att man bor på 
den plats man allra helst vill bo på.  

alex howes, illustratör och animatör, har nyligen flyt-
tat till Stockholm från London. Hon debuterade med 
Vem är vilse? 2018. Som animatör arbetade hon med 
projekt som Fåret Shaun och den Oscarsnominerade 
filmen Pirates. Har studerat vid Chelsea School of Art i 
London och mottagit Cheltenham Illustration Awards 
”highly commended emerging talent”.
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Om jag bodde någon annanstans, Alex Howes
September 2019. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:  
215 x 215 mm

ISBN 978-91-27-16128-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-16129-0
EBOK, PDF 978-91-27-16130-6
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Utan blöja är livet härligare! Man springer fortare, 
man hoppar högre ... och man luktar godare! Men det 
kostar lite att lyckas. 

Att bli blöjfri är ett viktigt steg i en människas liv. 
Liten handbok för pottan skildrar avvänjningsprocessen 
med värme och dråplig humor vilket gör att den passar 
både det lilla barnet och föräldrarna. Den enkla beskri-
vande texten förklarar exakt allt du behöver göra och 
illustrationerna är där för att påminna dig om att saker 
inte alltid blir så som de beskrivs i handböcker.  

paule battault är journalist specialiserad på att 
skriva för barn, om konst, hantverk och djur. Hon sam-
arbetar med diverse olika tidningar och förlag och bor i 
Toulouse i södra Frankrike. 
anouk ricard har gått konstskola i Strasbourg och 
arbetat med animerade kortfilmer. Som illustratör 
har hon samarbetat både med tidningar och förlag och 
har vunnit priser för sina tecknade serier för barn och 
vuxna. Är numera bosatt i Lyon.  
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Liten handbok för pottan
Paule Battault & Anouk Ricard

Liten handbok för pottan, Paule Battault &  
Anouk Ricard
September 2019. 0–3 år. Översättning: Johanna 
Ringertz. 16 s. Kartong. Format: 175 x 175 mm

ISBN 978-91-27-16265-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16266-2
EBOK, PDF 978-91-27-16267-9
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Tassemarker
Ebba Berg & Alexander Jansson

Tassemarker, Ebba Berg & Alexander Jansson
September 2019. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format: 
240 x 250 mm

ISBN 978-91-27-15954-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-15955-6
EBOK, PDF 978-91-27-15956-3
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Det här är berättelsen om en liten människa som 
tappar sin trygghet och finner den igen. När någon du 
tycker mycket om inte riktigt är närvarande, när den 
vuxne blir onåbar, då letar barnet så mycket efter den 
stora att hen nästan mister sig själv. I Tassemarkerna.
 Tassemarker är vildmark, ödemark. Obygd och öds-
liga utkanter. Det kan vara djupt inne i skogen, långt 
ute på vidderna, längst in i mörkret eller på yttersta 
spetsen. Förr i tiden sa människor ”tasse” om något de 
var rädda för. Tassemarker kan också vara det okända 
landskap dit en människa, ibland en som är den vik-
tigaste i ens liv, kan förirra sig och försvinna. En som 
kanske kan återvända eller hittas, men inte utan att 
man sökt, i hopp och i rädsla. Tills man själv bett om 
att bli hittad.
 Smärtsamt vacker bilderbok med intuitivt flödande 
bilder som iscensätter resan mot den absoluta ensamhe-
ten och tillbaka igen.

ebba berg är utbildad journalist och manusförfattare 
och har arbetat som översättare och förlagsredaktör. 
Hon är nu verksam som barnboksförfattare med serien 
om Barnen i Lyckeskolan (Olika Förlag) och gör ofta 
författarbesök i skolor.
alexander janson är en eftertraktad och internatio-
nellt känd illustratör, grafisk formgivare och animatör 
bosatt i Göteborg, han har illustrerat Ishavspirater, Det 
tunna svärdet och en lång rad andra titlar. 
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Hurra för att alla är olika! Välkommen till en myllerbok 
där du kan räkna människor. Som en deckare kan du 
följa dem och se hur deras historier flätas samman. Här 
finns många små och stora hemligheter att upptäcka i 
bilderna för den med skarp blick. Tittar du tillräckligt 
noga kanske du upptäcker dig själv?
 Det som gör boken unik är att den samtidigt är en 
politisk och existentiell utforskning av mänskligheten. 
På omslaget uttrycks det explicit med plakat som: 
”Rättvisa!” Och inne i boken får vi läsa frågor som: 
”Vem är lycklig?” Ibland pekar berättelsen också 
vidare utanför boken: ”Tjugo personer på en historie-
lektion. En tänker på alla som levt före oss. /.../ En 
oroar sig för fotbollsträningen. En kommer att bli stats-
minister”. Hisnande välgjort i starka kontrasterande 
färger. 
 Boken släpptes hösten 2018 i Norge och hyllades av 
kritikerna, förlaget har redan tryckt till två gånger och 
boken är nominerad till Bragepriset. Hittills såld till 
femton länder och många fler är på gång.

kristin roskifte är illustratör och bilderboks-
författare. Hennes bilder präglas av stor tecknarglädje, 
detalj rikedom och humor. Hennes verksamhet är 
omfattande, hon har bland annat skrivit och illustrerat 
åtta bilderböcker samt mottagit ett antal priser, bland 
annat flera guld för Årets vackraste bok.
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Alla räknas
Kristin Roskifte

Alla räknas, Kristin Roskifte
September 2019. 6–9 år. Översättning: Johanna 
Thydell. 64 s. Inbunden. Format: 245 x 338 mm

ISBN 978-91-27-16268-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-16269-3
EBOK, PDF 978-91-27-16270-9
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Lillebror och storebror har världens bästa lek ihop. De 
är farliga lajon på savannen. En dag blir storebror sjuk 
och orkar bara ryta lite svagt när lillebror vill leka. Men 
lajon vill inte sitta fast i några slangar och på sjukhuset 
finns det gott om byten. Gubbflodhästar i pyjamas och 
tantzebror med rullator lever farligt när bröderna går 
på jakt igen.  
 Ömsint, humoristiskt och hjärtskärande vackert om 
den helande leken och om kärleken mellan två bröder.

jens mattsson är nybliven barnboksredaktör. Blev 
under sina år som barnbibliotekarie ordentligt marine-
rad i den ädla bilderbokskonsten. Debuten är ett resul-
tat av otaliga sagostunder och möten med barn samt 
insikten om att det alltid behövs fler böcker om de eviga 
ämnena: Livet, döden och leken. Bosatt i Lund. 
jenny lucander är finlandssvensk barnbokskreatör 
som illustrerat flera hyllade barnböcker varav två blivit 
nominerade till Nordiska rådets pris, en till Rune-
bergspriset och en till Rudolf Koivupriset för vackraste 
bilderbok. Bosatt i Helsingfors. 
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Vi är lajon
Jens Mattson & Jenny Lucander

Vi är lajon, Jens Mattson & Jenny Lucander
Augusti 2019. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:  
195 x 240 mm

ISBN 978-91-27-14928-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-14929-8
EBOK, PDF 978-91-27-16310-2
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Arlo Finch vid Månsjön
John August

Arlo har bott i Pine Mountain ett år och börjat vänja 
sig vid att det är en speciell plats. Men precis när 
han tror sig förstå hur den fungerar, upptäcker han 
att uråldriga mörkerkrafter inte bara lurar i skogen 
utan närmre än han tror. Kanske till och med i hans 
eget hem.

För Arlo Finch och hans scout-trupp betyder lägervis-
telsen mer än att paddla kanot och gå på hajk, det är 
också ett tillfälle att leta efter skogsandar och upp-
täcka mystiska budskap inkarvade i trädens bark. Men 
när Arlo och hans bästa vänner Wu och Indra hittar 
ledtrådar till ett mystiskt försvinnande för många år 
sedan, verkar de leda tillbaka till Arlos familj.
 Äventyr och skogsmagi i en förtrollad berättelse för 
9–12-åringar!

john august är född 1970 i Colorado. Han har skrivit 
filmmanus till bland annat Big Fish, Kalle och choklad
fabriken och Corpse Bride.
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Arlo Finch vid Månsjön, John August
September 2019. 9–12 år. Översättning: Helena 
Hansson. 320 s. Inbunden. Omslag: Håkan 
 Liljemärker.  Format: 145 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16233-4
EBOK 978-91-27-16234-1
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Boken om Selma är en samlingsvolym av de tidigare 
utgivna böckerna: Snöret, fågeln och jag, En fisk som 
heter Fabian och Bästisar och hemligheter. 

Selma är sju år och spenderar sommaren på ön hos 
 mormor och morfar. Inuti Selma sitter en fågel som 
pickar och påminner om allt Selma inte kan.
 En dag dyker en figur i keps upp. Det är Snöret och 
Snöret har precis som Selma längtat efter någon att 
leka med. Det blir långa dagar och kvällar med spigg-
fiske och salamanderdiken och en hemlig klubb. Och 
plötsligt pickar inte fågeln lika mycket längre.
 När sommarlovet är slut börjar Selma i en ny klass. 
Där träffar hon Fabian som älskar stenar och också har 
en fågel. Nu har hon två bästisar och det är härligt att 
ha bästisar som man kan prata om vad som helst med, 
men också få vara tyst tillsammans med. 
 Boken om Selma är perfekt som högläsning för 
6–9-åringar. Ellen Karlsson gestaltar träffsäkert 
sju åringens universum och Eva Lindströms bilder är 
härligt humoristiska. Snöret, fågeln och jag tilldelades 
Augustpriset för bästa barnbok 2013.

»Framför allt är Snöret, fågeln och jag en lysande liten 
granitpärla, där språket glittrar och Lindströms spar-
smakade teckningar fångar Karlssons ton exakt och 
bär den vidare. Selma och Snöret är två personligheter 
att älska och känna igen sig i, och känna att vardagen 
är så mycket större än den verkar.« dagens nyheter

»Tonsäkert och gripande.« svenska dagbladet

»En pärla till debut.« expressen
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Boken om Selma
Ellen Karlsson & Eva Lindström

Boken om Selma, Ellen Karlsson & Eva Lindström
Augusti 2019. 6–9 år. 348 s. Inbunden. Form: Karin 
Berg. Format: 150 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16122-1
EBOK 978-91-27-16124-5

»Ett härligt äventyr fullt av 
magiska under. August är en 
fantastisk berättare.«   
random riggs, författare 
till Miss Peregrines hem för 
 besynnerliga barn
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Väsenologi
En faktabok om väsen i nordisk folktro

Ingela Korsell & Reine Rosenberg
I alla tider har människor försökt förklara det de inte 
förstått. I gammal folktro kunde saker som natur-
fenomen och olyckor förklaras med väsen. Folktron 
hjälpte människor att förstå och hantera det skräm-
mande och okontrollerbara i livet. Så uppstod berättel-
ser om väsen som troll, mylingar och maror.
 Här presenteras tolv väsen ur den nordiska folktron, 
med fakta, förklaringar om vad de kan ha betytt för 
människor som levde förr och med varsin sägen som 
har berättats om dem. Det är läskigt, sorgligt, roligt 
och lite snuskigt! Här finns också fakta om magiska 
växter och magiska föremål som sägs ha kunnat hjälpa 
mot faror och sjukdomar. Spännande och faktaspäckat 
för mellanstadiebarn! 
 Maffiga färgillustrationer av Reine Rosenberg och 
faktagranskad av etnologiprofessor Ulf Palmenfelt.

ingela korsell är författare till PAX-böckerna, 
grundskollärare och doktorand i pedagogik. Hennes 
favoritväsen är Mylingen.
reine rosenberg är illustratör, serietecknare och spel-
grafiker. Hans favoritväsen är Varulven.
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Väsenologi. En faktabok om väsen i nordisk folktro,  
Ingela Korsell & Reine Rosenberg
September 2019. Fakta för barn. 112 s. Inbunden. 
 Omslag: Emilie Crispin-Ekström.   
Format: 170 x 210 mm

ISBN 978-91-27-16189-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-16190-0
EBOK, PDF 978-91-27-16191-7
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Att sova är bland det skönaste som finns. Och tur är 
väl det, för vi människor sover en tredjedel av våra liv. 
Den som lever tills den blir 90 år har sovit i sisådär 30 
år! Men vi slösar inte bort tiden. Tvärtom – att sova är 
livsviktigt.

Visste du att man kan lösa problem i sömnen, att den 
som sover innan ett prov lyckas bättre än den som skri-
ver direkt efter att ha pluggat? Att hjärnan städas när 
vi sover och att vi har vår egen medfödda dygnsrytm? 
Eller att giraffer bara sover korta stunder, sammanlagt 
2–3 timmar per natt? Och ofta stående? 
 Visste du att det finns fåglar som kan flyga medan 
de sover eller att delfiner kan sova med en hjärnhalva i 
taget? Att du blir grinigare när du sover för lite har du 
säkert märkt själv?
 Den här roligt och rikt illustrerade faktaboken ger 
oss handfast fakta och goda råd, vi får möta barn som 
själva berättar om ett ämne som är högaktuellt i de 
flesta familjer: SÖMN. 

katarina kuick har sedan debuten 1986 skrivit bilder-
böcker, barn- och ungdomsromaner samt faktaböcker. 
Boken Skriv om och om igen – en inspirationsbok för 
skrivsugna vann Augustpriset. Katarina Kuick är även 
översättare och medlem av Svenska Barnboksakade-
min samt föreläsare.
elin lindell debuterade hösten 2006 med Stora 
Syndboken som fick ett mycket bra mottagande av såväl 
kritiker som läsare. Elin är journalist, författare och 
illustratör. På Natur & Kultur har hon bland annat 
illustrerat Lilla feministboken, Vilken vecka?! När föräld
rarna skiljer sig och I mitt hjärta finns du kvar. Om sorg 
och saknad.  
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Sova, snarka, snooza
En trött bok om sömn

Katarina Kuick & Elin Lindell

Sova, snarka, snooza. En trött bok om sömn, 
Katarina Kuick & Elin Lindell
September 2019. Fakta för barn. 80 s. Inbunden. 
Format: 170 x 210 mm

ISBN 978-91-27-15823-8 
EBOK, EPUB3 978-91-27-15824-5
EBOK, PDF 978-91-27-15825-2
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Dödsväsen – Ensamväsen

Oftast ofarliga, men i enstaka fall våldsamma.

Både kvinnliga och manliga.

♦  Andar efter döda människor som spökar eftersom de har  
 något de måste göra innan de kan få frid. 
♦  Spökar på en plats som betyder något för den döde.

♦  Oförklarliga ljud som t ex knackningar och viskningar.
♦  Plötsliga temperaturfall.
♦  Känslan av att någon står alldeles nära, utan att synas.
♦  Att håren på armarna och i nacken reser sig.

♦  Behandla de döda enligt vissa ritualer.
♦  Fråga lugnt vad gengångaren vill så att den kan få frid.
♦  Bära något av stål på sig. 

Spöke, vålnad, ande, gast

Påminna att man ska leva som en god människa och att man 
ska behandla de döda med respekt. Annars kan det straffa sig, 
både för den döde och de efterlevande.

GENGÅNGARE

Kategori

Farlighetsgrad

Kön

Beskrivnng

Kännetecken

Skydd

Andra namn

Funktion
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Mellan oss
Sandra Beijer

Minna börjar högstadiet med övertygelsen att allt 
ska bli annorlunda. Hon har fjärmat sig från sin 
mellanstadie bästis, köpt nya skor med klack och 
bestämt sig för att klättra i status. 
 I sin nya klass blir hon kompis med den utlevande 
Milou och den tillbakadragna Elin. De delar samma 
drömmar om popularitet, den första kyssen och en ny 
vuxnare värld. 
 Men högstadiets komplicerade regler kräver finger-
toppskänsla och snart har Minna, Milou och Elin navi-
gerat rakt in i skottlinjen. De slungas ner till botten av 
hierarkin utan att själva förstå hur det gått till. 
 Minna går in i sig själv och söker tröst i rymdens 
oändlighet. 

Sagt om Det handlar om dig (2014):
»Närapå perfekt känsla för tonårens känslostormar.« 
göteborgs posten

»En av årets bästa ungdomsböcker.« gomorron sverige

Sagt om Allt som blir kvar (2016):
»Det finns en styrka i den här texten inte bara som 
Stockholmsskildring, utan också som en både realis-
tisk och romantisk bild av hur det är att vara ung i den 
här staden.« svenska dagbladet

sandra beijer född 1984 i Stockholm, är bloggare, 
krönikör och författare. Sedan 2005 driver hon en av 
Sveriges största bloggar, som nu ligger på Elle.
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Mellan oss, Sandra Beijer
Augusti 2019. Unga vuxna. 198 s. Inbunden. 
 Omslag: Sara R.  Acedo. Format: 130 x 180 mm

ISBN 978-91-27-16311-9
EBOK 978-91-27-16312-6
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Hon bänder upp min mun 
gråter viskar i mitt öra 
Förtär din moders mål 
Svälj din tunga gör plats för ditt modersmål 
Låt det fylla dig
När du tar ditt sista andetag
Spotta ut din tunga och säg orden
 jag matat dig med från din födsel 
Ge mig tillbaka vad jag sått 
Ge mig tillbaka det du fått

mona monasar är född 1998 av somaliska föräldrar. 
Hon har vuxit upp i Tensta, utanför Stockholm. 
Hon skriver poesi och prosa och har vunnit Tensta 
Konsthalls text pris för sitt skrivande. Hon har 
också deltagit i spoken word-tävlingen ”Ortens 
bästa poet”. Hennes texter rör sig tematiskt kring 
psykisk ohälsa, rasism och fördomar, den afri-
kanska diasporan och vad det innebär att växa upp 
som svart, muslimsk flicka i 2000-talets Sverige.

Modersmål är en diktsamling med svartvita 
illustrationer av Tova Jertfelt. 
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Modersmål
Mona Monasar

Modersmål, Mona Monasar
September 2019. Unga vuxna. 88 s. Inbunden. 
Omslag och illustrationer: Tova Jertfelt. Format: 
130 x 190 mm

ISBN 978-91-27-16301-0
EBOK 978-91-27-16302-7
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Min tur nu
Angie Thomas

Sextonåriga Bri vill bli världens bästa rappare, eller 
åtminstone vinna sitt första battle. Hennes pappa var 
en hip hop-legend och förväntningarna på Bri är höga. 
Men hur lätt är det att lyckas när skolan har bestämt 
sig för att man är en drop out och ens mamma förlorat 
jobbet och kylskåpet gapar tomt? Bri fyller sina texter 
med ilska och frustration och snart har hennes första 
låt blivit viral, men av helt fel anledning. Trycket på 
Bri ökar och hon har inte råd att misslyckas.
 En berättelse om att kämpa för sina drömmar, trots 
att omständigheterna är svåra. Min tur nu är Angie 
Thomas hommage till hip hop.

angie thomas är född 1988 i Jackson, Mississippi. Hon 
har själv rappat och har en examen i Creative Writing. 
Hennes debutroman The Hate U Give låg på alla topp-
listor och filmatiserades. 
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Min tur nu, Angie Thomas
September 2019. Unga vuxna. Översättning: Niklas 
Darke. 350 s. Flexoband. Omslag:  Parasto Backman. 
Format: 135 x 195 mm

ISBN 978-91-27-16304-1
EBOK 978-91-27-16305-8

Pocket
»Angie Thomas har skrivit en modern 
klassiker om rasismen i USA. « 
sydsvenskan

The Hate U Give, Angie Thomas
September 2019. Unga vuxna. Översättning: 
Amanda Svensson. Omslag: Parasto Backman

ISBN 978-91-27-15454-4
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vagnhora99 – så heter det anonyma instagramkontot 
som visar Ellas nakna bröst och någons händer på 
hennes kropp. Det dröjer inte länge innan kommenta-
rerna ramlar in. Men ingen verkar veta vem som har 
lagt ut bilderna, ingen utom Sam som råkade titta in i 
sov rummet på festen och såg Manne och Aldin i rum-
met med Ella. Men de nekar och hävdar att det måste 
vara Sam som lagt upp bilderna. Det går andra rykten 
också, om Sams flickvän och att hon kanske strulat 
med någon annan. Kompisarna börjar vända sig emot 
Sam och som om det inte vore nog vill hans mamma, 
som han inte träffat på många år, att de ska ses. Den 
enda han verkar kunna lita på är Niko, men han har 
också hemligheter som kan drabba Sam.
 Träffsäker skildring av tonårens svåra balansgång 
mellan identitet och lojalitet. Vem man är, vill vara och 
förväntas vara.

hanna de canesie är född 1982 och arbetar som 
socionom i Göteborg. Helt seriöst är hennes 
 debutroman. 
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Helt seriöst
Hanna De Canesie

Helt seriöst, Hanna De Canesie
September 2019. Unga vuxna. 198 s. Flexoband. 
Omslag: Sara R. Acedo. Format: 135 x 195 mm

ISBN 978-91-27-16350-8
EBOK 978-91-27-16351-5




