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OMSLAGSBILD: EN ODYSSÉ, DANIEL MENDELSOHN

Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med
och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse
som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera
till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd.
Vi ger ordet till fler.

Asado – Argentinsk grillning, Florencia Abella
Nodisk sushi, Frida Ronge
Ovanliga matsvampar, Oliver Karlöf
Sy! Secret Garden, Jenny Hellström

Båten
Lotta Lundberg
Hur ser friheten ut när man är fri?

lotta lundberg är prisbelönt författare bosatt i Berlin. Hen

nes senaste roman var Den första kvinnan. För Timme noll
tilldelades hon Sveriges Radios romanpris.

Det sjunger i mitt huvud. Melodin har ännu inte lämnat
mig. Fortfarande har jag kvar känslan av att vara där,
minnet dröjer sig kvar i mitt skelett. Jag har börjat sörja,
men är bedövad. Förstår ännu inte vad jag förlorat.
Skogen är Melas värld. Där finns de tysta tallarna och den
mjuka mossan, fåglarna och alla myllrande småkryp, där
finns berget som en gång slukade henne, sedan lät henne gå.
Ett barn som försvann men kom tillbaka.
Som vuxen tvingas Mela tillbaka till det barndomsland
skap som aldrig slutat kalla på henne. Kvar bor hennes
enstöriga mamma Katja och den lugna Tatu. Personer som
alltid funnits på samma plats men ändå vet så lite om värl
darna inom henne. Ur de gamla rummen stiger en berät
telse fram om mörker och längtan. Om ett ensamt barn
som oväntat får en bror hon avskyr, men långsamt tvinnas
samman med.
Efter framgången med novellsamlingen Nordisk fauna är
Andrea Lundgren tillbaka med en roman om att vilja gräva
djupt i smuts och lera, om underjordens kaos och skönheten
i det lysande mörkret.

FOTO: ANNA DRVNIK

FOTO: GUNTER GLÜECKLICH

Sex kvinnor samlas i Kapstadens hamn för att segla över
Atlanten. De är fullständiga främlingar för varandra. De
flesta är över femtio, på andra sidan om karriär och familje
liv.
En all female crew. En ovanlig syn i en mansdominerad
båtvärld. Men förpliktigar det? Och i så fall hur?
Tillvaron är saltstänkt och vindblåst, på en gång bedö
vande vacker och frustrerande futtig. Exponerad. Livsfar
lig, om någon skulle göra fel.
Flykt, förlåtelse eller en förbjuden önskan om frihet: var
och en har sitt skäl till att söka äventyret. I takt med att
S/Y Malina rör sig genom vågorna blir den trånga båten en
scen där det som besättningen bär inom sig spelas upp.
I kontakt med elementen – stormen, havets djup, himlens
väldighet – faller fernissan snabbt av. Vilka blir vi då?

Den underjordiska solen
Andrea Lundgren

andrea lundgren har tidigare utkommit med två romaner

och novellsamlingen Nordisk fauna, som belönades med
Tidningen Vi:s litteraturpris samt Samfundet De Nios
vinterpris
Båten, Lotta Lundberg
April 2022. 350 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17561-7
EBOK 978-91-27-17375-0
LJUDBOK 978-91-27-17563-1
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Den underjordiska solen, Andrea Lundgren
Augusti 2022. 280 s. Inbunden. Omslag:
Elina Grandin. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17637-9
EBOK 978-91-27-17638-6
LJUDBOK 978-91-27-17639-3

S O M M A R 2 0 2 2 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R

5

De andras land
Leïla Slimani

”Leïla Slimanis författarskap är något av
det mest beroendeframkallande just nu.”
dagens nyheter

Första delen i en storslagen romantrilogi om Marocko
efter kriget.
Amine Belhaj är en stilig marockan som strider i den
franska armén. Mathilde är en envis kvinna från Alsace
som längtar bort. Kriget för dem samman. Ett omaka par,
löjliga i vissas ögon: hon är ett huvud längre än honom,
romanläsare, frisinnad. Han bär på en hederskultur och en
blind ilska. De älskar varandra, men olikheterna ska göra
deras liv tillsammans mycket svårt.
När paret 1947 återförenas i Rabat, Marocko, väntar
livet på ”kullen” – den landplätt utanför Mèknes där de ska
bygga sitt liv genom att bruka jorden och där deras barn
Aïcha och Selim ska växa upp. Men marken är torr, inkoms
terna små och livet betydligt hårdare än någon av dem
kunnat ana.
Samtidigt som vi följer familjens umbäranden, och
Mathildes främlingskap inför sitt nya liv stiger den poli
tiska temperaturen i landet. Spänningarna mellan kolonis
terna och nationalisterna eskalerar och ska 1956 mynna
ut i Marockos självständighetsförklaring. På en sinnlig,
omsorgsfull prosa tecknar Slimani en fascinerande bild av
mänskligt liv mitt i en av historiens kokpunkter. Alla vi
möter i romanen tycks leva i någon annans land: marock
anerna i fransmännens, kvinnorna i männens. Och alla
längtar de intensivt och skräckslaget efter att få bryta sig
loss, men också förbli trygga.

FOTO: FRANCESCA MANTOVANI
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De andras land, Leïla Slimani
Maj 2022. 280 s. Inbunden. Översättning:
Maria Björkman. Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16987-6
EBOK 978-91-27-16988-3
LJUDBOK 978-91-27-17918-9

Marockansk-franska lëila slimani blev känd för svenska
läsaren med Vaggvisa, som gav henne Frankrikes främ
sta litteraturpris Goncourt 2016 och gjorde henne till ett
världsnamn. På svenska finns också hennes reportagebok
Sex och lögner, om marockanska kvinnors livsvillkor.
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Hundra dikter
Seamus Heaney
seamus heaney (1939–2013) föddes i County Derry, på den

Hundra dikter, Seamus Heaney
Juni 2022. 300 s. Inbunden. Översättning:
Tommy Olofsson. Omslag: Lotta Kühlhorn.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17377-4
EBOK 978-91-27-17378-1
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Starkt berörande diktsamling från den yngre amerikanska litteraturens stjärna.
Hur ser livet efter en mamma ut?
I romanen En stund är vi vackra på jorden berättade
Ocean Vuong om en son och en mor som invandrat från
Vietnam till USA. I hans nya diktsamling är sorgen efter
en mor som dött ett centralt motiv. Liksom i romanen
tycks Vuong kunna tämja och tänja språket till att göra
nästan vad som helst. Dikterna i samlingen talar direkt
till romanens teman: här finns familjen och förflyttningen,
den geografiska och klassmässiga, meditationerna kring
minne, förlust och återfödelse, ofta inrymda i en paradox.
Att insistera på skönheten i det trasiga, drömma om ömhet
i en kultur som reproducerar våld, bara känna stumhet
men längta efter livfullheten på andra sidan sorgen. Ocean
Vuong skriver nära, andäktigt, vibrerande – i spänningsfäl
tet mellan de mest intima erfarenheterna och den historia
som formar förutsättningarna för våra liv.

FOTO: MATTIAS LUNDBLAD

FOTO: INDEPENDENT NEWS AND MEDIAGETT Y IMAGES

nordirländska landsbygden. Hans första större diktsam
ling, Death of a Naturalist, utkom 1966 och följdes av poesi,
kritik och översättningar som etablerade honom som den
ledande poeten i sin generation. 1995 tilldelades han Nobel
priset i litteratur för ”verk av lyrisk skönhet och etiskt djup,
som upphöjer vardagens mirakel och det levande förflutna”.
Heaney undervisade vid Harvard University och var
professor vid Oxford. Hans bibliografi omfattar 13 dikt
samlingar samt flera essäsamlingar och antologier. 1995
publicerades hans översättning av Beowulf.
Heaney har lockat till sig en bred läsekrets. Han är en
poet som hyllats av kritiker och akademiker men också nått
popularitet bland ”den vanliga läsaren.” Ofta beskrivs han
som en regional poet, som bättre än någon annan skildrat
det moderna Nordirland, men han är också en traditionalist
med en blick tillbaka mot de ”förmoderna” världarna hos
en poet som William Wordsworth.
Hundra dikter innehåller ett urval av dikter utvalda av
hans familj och spänner över hela bågen av hans författar
liv, litet men tillräckligt omfattande för att fungera som en
introduktion.

Tiden är en mor
Ocean Vuong

ocean vuong debuterade som poet med boken Natthimmel

med kulhål och fick en stor internationell publik med sin
första roman En stund är vi vackra på jorden. Om den har
svenska kritiker bland annat sagt ”en roman som tar andan
ur mig … det bästa jag läst på länge” (Vi Läser) och ”Inten
sivt och språkskimrande /…/ en sårig och mänskligt angelä
gen berättelse. Omöjlig att glömma” (Borås Tidning).

Tiden är en mor, Ocean Vuong
Juni 2022. 100 s. Inbunden. Översättning:
Andreas Lundberg. Omslagsanpassning:
Conny Lindström. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-17690-4
EBOK 978-91-27-17691-1
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Oceankänslan
Isabella Lövin
”Det har varit hårda år i politiken. Den tjattrande kören av
oförnuft och egenintressen har tärt på mig. Och det har till slut
fått mig att bli fullständigt övertygad om att det bästa jag kan
göra av min stund på jorden just nu är inte att vara politiker,
utan att berätta.”

Oceankänslan. Om behovet av en ny berättelse, Isabella Lövin
April 2022. 200 s. Inbunden. Omslag: Lotta
Kühlhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-13949-7
EBOK 978-91-27-15365-3
LJUDBOK 978-91-27-17567-9
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Efter mer än ett decennium på den högsta politiska
nivån lämnade Isabella Lövin sina poster i februari 2021.
Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de
utmaningar vi står inför. Varför det fortfarande är så svårt
att enas om det mest grundläggande: överlevnaden för livet
på planeten.
Med en unik inblick i världspolitiken skildrar hon den
politiska vardagen – i Stockholm, Bryssel, Rio de Janeiro,
New York, Mogadishu och Kiribati. Hon beskriver kon
flikterna och förhandlingarna, och mötena med politiker
från hela världen som delar hennes engagemang. Men hon
skildrar också de krafter som gör att förändringen går så
långsamt.
Oceankänslan i bokens titel är ett försök att fånga det
som saknas idag: en större berättelse. Den förhärskande
duger inte längre. Den leder oss just nu rakt ner i avgrun
den. Vi måste berätta historien om oss som planetära med
borgare och förvaltare av en ensam blå planet, ett unikt
undantag av liv i en oändlig svart och kall rymd; historien
om vårt ansvar och vår välsignelse att få vara här. Det är
en enkel berättelse med klangbotten i oss alla. Med den som
grund kan vi göra det verkligt svåra. Skydda världshaven,
stoppa klimatkrisen och lyfta de fattigaste ur fattigdom.
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isabella lövin är tidigare språkrör för Miljöpartiet, ledamot av Europaparlamentet,

Biståndsminister, Miljö- och klimatminister och vice Statsminister.
Hon är utbildad journalist och har arbetat såväl på en rad tidskrifter som på Sve
riges Radio. För debutboken Tyst hav tilldelades hon Stora journalistpriset (2007)
i kategorin Årets berättare och Guldspaden, samt en rad andra utmärkelser. Tyst
hav utkom på japanska och engelska. För sina insatser för haven har hon utnämnts
till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och vid World Maritime
University. Hon lämnade politiken 2021 och är nu styrelseordförande i Stockholm
Environment Institute, medordförande i Friends of Ocean Action med sekretariat
hos World Economic Forum, och sedan 2022 krönikör i Dagens Industri.
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Att lära sig själv att leva
Låt mig berätta vad jag menar
Joan Didion
joan didion föddes i Sacramento, Kalifornien 1934 och dog

i New York 2021. Hon inledde sin journalistiska bana på
Vogue och debuterade som författare med romanen Run
River 1963. Mest känd är hon för sina reportage och essäer.
Flera samlingar har publicerats i USA; Slouching towards
Bethlehem och The White Album hålls idag som klassiker.
Att lära sig själv att leva är en samling av hennes mest
minnesvärda texter, i urval av journalisten Jan Gradvall
som också har skrivit ett efterord. Samlingen utkom för
första gången på svenska 2008.
Låt mig berätta vad jag menar är Joan Didions sista sam
ling texter. Dessa tolv texter, skrivna mellan 1968 till 2000,
visar upp Joan Didions skarpa iakttagelseförmåga, hennes
empatiska blick och hennes roll som ”välartikulerat vittne
till vår tids mest envisa och svårlösta sanningar”(The New
York Times Book Review).

”Oavsett om hon ansåg sig vara en del av en "kvinnorörelse"
eller inte, spelade hennes sätt att skriva en avgörande roll i
den. Jag fick aldrig tacka henne för det, förutom genom imi
tation, medveten och omedveten.Även om hon utan tvekan
skulle ha funnit idén sentimental och onödigt banal, är jag en
del av en stor armé av kvinnliga författare som står i skuld
till henne.” zadie smith

Att lära sig själv att leva, Joan Didion
Maj 2022. 350 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Khülhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17679-9
EBOK 978-91-27-17681-2
Låt mig berätta vad jag menar, Joan Didion
Maj 2022. 350 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Khülhorn. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17861-8
EBOK 978-91-27-17862-5
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”Det är enkelt att beskriva Joan Didion som essäist: hon
håller huvudet kallt. Eller som Jan Gradvall skriver i sitt
efterord till Didions greatest hits-samling på svenska: Hon
tittar skeptiskt på när flocken reagerar med instinkt och
översvallande känslor.
Didion är, bland mycket annat, en av de främsta uttolkarna
av amerikansk kultur – hennes texter handlar om allt från
John Wayne till hippierörelsen och Irakkriget, om ovanligt
vanlig folk med vanligt ovanliga drömmar.”
aase berg, expressen
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En odyssé
Daniel Mendelsohn
En odyssé är en personlig berättelse om en far och sons
transformativa resa genom att läsa – och återuppleva –
Homeros episka mästerverk.

Finns det ett samband mellan kreativitet och galenskap?
Har konstnärer oftare en psykisk sjukdom eller en neuro
psykiatrisk diagnos än personer med icke-kreativa yrken?
Frågan om det galna geniet har varit intensivt omdis
kuterad i flera tusen år. Men genom den banbrytande
forskning som Simon Kyaga och hans kollegor har gjort vid
Karolinska institutet kan sambandet nu bekräftas. Det
handlar om två sidor av samma mynt. De personlighets
drag som vi förknippar med det galna och annorlunda visar
sig inte bara vara associerade med psykisk sjukdom och
neuropsykiatrisk diagnostik, utan har även banat väg för
vad vi förknippar med samhällets högst värderade sidor:
konstnärliga uttryck, musikalitet, entreprenörskap, vissa
typer av ledarskap och tekniska framsteg.
För att en människa ska lyckas inom ett kreativt fält
krävs en inre jämvikt, ett ekvilibrium, där ett stråk av
galenskap matchas av förmågan att planera, analysera och
genomföra. I boken Ekvilibirum visar författarna hur några
av världens mest betydande framsteg har formats av perso
ner med mer eller mindre starka drag av bipolaritet, schizo
freni, autism och adhd. Ofta är det syskon och andra nära
släktingar till patienter som står för nyskapandet – genom
att ha mildare drag av det som kan ge en diagnos. Det som
ligger bakom kreativiteten är drivet, associationsförmågan
och öppenheten för det oväntade. Och det är något vi alla
kan lära oss att bejaka.

daniel mendelsohn är författare, historiker, översättare och

kritiker. Han skriver regelbundet för tidningar som The
New York Review of Books och The New Yorker. Daniel
Mendelsohn har skrivit åtta böcker, En odyssé är den första
som översätts till svenska.

En odyssé. En far, en son och ett epos,
Daniel Mendelsohn
Juni 2022. 370 s. Inbunden. Översättning:
Matilda Södergran. Omslag: Lotta Kühlhorn.
Format: 135 x 210 mm

simon kyaga är psykiater och disputerade på sambandet

mellan kreativitet och psykiatri vid Karolinska Institutet
2014. Samma år var han sommarpratare i P1. Han var tidi
gare vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet
och medverkar återkommande i radio och tv för att kom
mentera aktuella frågor om psykiatri.
jonas mattsson är sedan 2021 chefredaktör för tidskriften
Forskning & Framsteg och hade samma roll tidigare för
Modern Psykologi.

FOTO: MARTIN STENMARK

FOTO: MATT MENDELSOHN

När åttioårige Jay Mendelsohn bestämmer sig för att
anmäla sig till en kurs om Odyssén på Bard college, som
hans son, författaren och antikvetaren Daniel Mendelsohn
håller, blir det början på ett hisnande intellektuellt och
känslomässigt äventyr.
För Jay, en pensionerad forskare som ser världen genom
en matematikers oförlåtande ögon, är kursen en möjlighet
att möta den fantastiska litteratur han inte fick chansen att
utforska i sin ungdom – och en sista chans att bättre lära
känna sin son.
De två männen utforskar motvilligt Homeros värld
tillsammans – först i klassrummet, där Jay är en besvärlig
student som gång på gång utmanar sin sons tolkningar –
och senare på en resa i den grekiska övärlden. Begravda
familjehemligheter kommer snart upp till ytan, och det blir
tydligt att Daniel har mycket lära sig av sin far också.
Mitt ute på Medelhavet, på den strapatsfyllda kryssningen
i Homeros spår, kommer Mendelsohns berättelse att åter
spegla själva Odyssén, med dess tidlösa teman av bedrägeri
och erkännande, äktenskap och barn, samt betydelsen av
ett hem.

Ekvilibrium
Simon Kyaga & Jonas Mattsson

Ekvilibrium. Om sambandet mellan kreativitet och galenskap, Simon Kyaga & Jonas
Mattsson
Augusti 2022. s 220. Inbunden. Omslag: Lisa
Zachrisson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16600-4
EBOK 978-91-27-16601-1
LJUDBOK 978-91-27-17914-1

ISBN 978-91-27-16717-9
EBOK 978-91-27-16718-6
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Hoppets anatomi
Karin Jensen

Hoppets anatomi. Om förväntanseffekter
och placebo, Karin Jensen
Maj 2022. s. 230. Inbunden. Omslag: Nils
Olsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82434-8
EBOK 978-91-27-82435-5

karin jensen är docent och ledare för en forskargrupp vid

Karolinska Institutet och en av världens främsta place
boforskare. Hon är nära knuten till Program in Placebo
Studies vid Harvard Medical School i Boston (USA) och
är sedan 2016 invald i styrelsen för internationell placebo
forskning, tillsammans med ledamöter från USA, Tysk
land, Storbritannien, Holland, Schweiz och Danmark.

Detta är inte en bok om hur vi kan rädda träden. Det är en
bok om hur träden skulle kunna rädda oss.
Skogsforskaren Suzanne Simards banbrytande forskning
har avslöjat hur träden samarbetar och kommunicerar med
och lär av varandra – i stället för som man tidigare trott,
att skogen präglas av konkurrens och den starkes överlev
nad. Slutsatser som till en början blev avfärdade och rent
av hånade, men som i dag ses som så självklara att de på
många håll anammats av modernt skogsbruk.
I sin rika självbiografi skildrar hon sin väg till denna
fascinerande upptäckt och presenterar den lika lärorikt
som underhållande. Det är också en bok som handlar om
att växa upp som kvinna i en mansdominerad skogshug
garfamilj, djupt inne i de täta kanadensiska skogarna, och
om att som kvinna ta plats i den minst lika patriarkala
ordning som präglar skogsindustrin och -akademin. Men
det är också en bok om att finna tröst, visdom och balans i
skogen och hos dess mäktiga Moderträd.

FOTO: PRIVAT

FOTO: MARTIN STENMARK

Ibland får vi höra osannolika historier om människor som
fått hjälp mot sina krämpor med något de trott varit riktig
medicin, men som sedan visat sig vara sockerpiller. Sådana
historier sätter fingret på den svårdefinierade gränsen
mellan vad vi tror, vad vi känner och vad som händer i
kroppen.
Hoppets anatomi handlar om varför en till synes verk
ningslös behandling kan påverka en sjukdom positivt.
Varför kan sockerpiller ibland fungera lika bra som smärt
stillande medicin? Varför kan låtsaskirurgi göra patienter
nöjda? Och hur kan en märklig ritual före en tävling höja
elitidrottarens prestation?
Med fascinerande exempel från en rad områden berättar
Karin Jensen om hur vår hjärna bygger upp förväntningar
om vad som kommer att hända. Oavsett om vi är medvetna
om de förväntningar som skapas eller inte, jobbar hjärnan
med att ständigt förutse framtiden och fyller själv i med
information för att göra omvärlden begriplig. Hjärnan
påverkas av allt i sin omgivning – det kan handla om utse
ende, lukt, smak eller orden på en etikett. I vissa fall kan
placebo vara lika verksamt som äkta läkemedel.
Karin Jensens bok handlar om det gåtfulla samspelet
mellan kropp och själ, hur det som står på etiketten kan
styra hur det smakar eller känns, och hur vi alla påverkas
av förväntningar.

Allt jag lärt mig av träden
Suzanne Simard

suzanne simard är i dag professor i skogsekologi vid universi

tetet i British Columbia. Hennes TED-talk 2016 ”Hur träd
talar med varandra”, har setts mer än 3 miljoner gånger.
”Likt Charles Darwin är Simards upptäckter så revolutio
nerande och kontroversiella att de snabbt kom att inspirera
även sociologi, stadsplanering, konst och kultur. Simards
arbete slog hål på gamla föreställningar om naturens obe
vekliga tävlan. Om en skog är ett samhälle där den svagas
tes öde är tätt kopplat till den starkaste, då finns det en hel
del för oss att omvärdera.” the washington post
”en vetenskaplig självbiografi som är lika gripande som
vilken HBO-serie som helst.” the observer

Allt jag lärt mig av träden, Suzanne Simard
April 2022. s. 395. Inbunden. Översättare:
Joachim Retzlaff. Omslag: Nils Olsson.
Format: 142 x 228 mm
ISBN 978-91-27-82466-9
EBOK 978-91-27-16357-7
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Sveriges historia för
släktforskare
Roger Axelsson, Carin Bergström,
Carl Henrik Carlsson & Sofia Ling

Sveriges historia för släktforskare, Roger
Axelsson, Carin Bergström, Carl Henrik
Carlsson & Sofia Ling
Maj 2022. 320 s. Danskt band. Omslag: Elsa
Wohlfahrt. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16290-7
EBOK 978-91-27-16289-1

Sveriges historia för släktforskare är det oumbärliga kom
plementet för alla som är nyfikna på sina släktingars
omständigheter men är också till nytta för alla kulturhis
toriskt intresserade. Den är skriven av roger axelsson,
carin bergström, carl henrik carlsson och sofia ling, som
inte bara är experter på sina respektive epoker utan också
erfarna släktforskare själva.

Den 29 juli 1965 kan vara den märkligaste dagen i Sveriges
och Göteborgs kriminalhistoria. Under sommaren hade
den allmänna oron över stadens säkerhet ökat, men nu hade
kulmen nåtts.
Klockan 14.10 rånas en bank på Gamlestadsvägen. De
två rånarna har grodmansdräkter under sina förklädnader
och flyr genom att kasta sig i närbelägna Säveån.
Vid 15-tiden kliver tre unga män ut från Café Mården i
arbetarstadsdelen Haga, sätter sig i en midnattsblå PV och
kör i väg. De säger att de ska åka till Åsa badstrand. Det är
det sista man någonsin ser av dem eller bilen.
Klockan 20.00 sitter en student i Trädgårdsföreningen
och skriver till sina föräldrar i Båstad. Tågresan gick bra,
nu tänker han lifta sista biten till en målarskola. Vykortet
postas på centralstationen. Därefter finns inga spår efter
honom.
Hur gick det sedan? Och hänger händelserna ihop?
Många teorier har lagts fram genom åren. Visst finns
likheter, men mycket skiljer också fallen åt. Medan grod
mansrånarna genast fick polisen i hasorna, och studentens
välbärgade familj såg till att sonen efterspanades, dröjde
det länge förrän någon ägnade arbetarkillarna uppmärk
samhet. Berättelsen om denna märkliga dag är samtidigt
berättelsen om ett Sverige där folkhemmet inte längre
kändes så ombonat.
lars-olof lampers är researcher på SVT och redaktör för

Veckans brott. Här benar han ut vad vi vet och vad vi kan
tro om tre av Sveriges mest omskrivna kriminalfall.

FOTO: JAN DANIELSSON

Alla som släktforskar vet att kyrkbokens magra notiser
väcker fler frågor än de ger svar. Det är så mycket mer vi
vill veta – om hur dessa släktingar bodde, arbetade och
reste, vad de åt, var på den sociala skalan de stod, vilken
skolgång de kan ha haft eller vilka politiska rättigheter de
åtnjöt.
Den här boken tar vid där de gamla längderna slutar och
försöker besvara denna typ av frågor, som för oss närmare
våra anfäders och anmödrars liv. Samtidigt placeras de i
ett större sammanhang. Boken spänner över sju hundra
år av vår historia, men liksom släktforskaren börjar den i
det nära förflutna och söker sig allt längre bakåt – så långt
som källorna brukar kunna föra släktforskaren. Ett välvalt
bildmaterial gör skildringen ännu mer levande.

Göteborg 65-07-29
Lars-Olof Lampers

Göteborg 65-07-29. Svensk kriminalhistorias
märkligaste dag, Lars-Olof Lampers
Juni 2022. 280 s. Inbunden. Omslag: Sara R.
Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17134-3
EBOK 978-91-27-17135-0

18

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

H Ö S T 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · H I S T O R I A

19

”Alla fredagsaftnar samlades man”
Eva Öhrström

FOTO: PRIVAT

Det finns ett bostadsrum som betytt mer för historien än
något annat, och det är salongen. Politiken har inte bara
stakats ut i parlament eller kungliga slott, lika lite som all
litteratur offentliggjorts i bokhandel eller press. Nej, i mer
än tre hundra år fungerade salongen som en mötesplats
mellan privat och offentligt, där människor från olika sam
hällsskikt kunde mötas för att diskutera samhället, lyssna
till högläsning och musik, se teaterstycken eller bara knyta
kontakter, ta samtiden på pulsen, se och synas. Molière,
Rousseau, Schubert och Goethe hade kanske aldrig gått till
historien ifall inte salongerna burit fram dem.
Kvinnor har gjort en historisk bragd genom att ofta stå
som värdinnor för sammankomsterna, såsom madame de
Staël, Bettina von Arnim och Malla Silfverstolpe. Hos dem
samlades alla som var något – ”alla fredagsaftnar” som hos
Malla, eller vid annan återkommande tid.
I den här boken berättas salongskulturens hela historia
i Europa. Den söker rötterna i det antika Grekland, tar
vägen förbi renässansens Italien för att hamna i framför
allt Frankrikes 1700-tal och Tysklands 1800-tal. Men även
vårt eget land har sin del i kulturen.

Pocket
Om Västmanland:
”Jag tycker att det här är en av de bästa
novellsamlingar man kan läsa. Oavsett var
man befinner sig i Sverige, så kommer man att
bli otroligt tagen av boken.”
magnus utvik, svt gomorron

Årsboken & Västmanland,
Sven Olov Karlsson
Augusti 2022.
Omslag: Sara R. Acedo (Årsboken)
& Elsa Wohlfahrt (Västmanland).
ISBN 978-91-27-17458-0

”En stark novellsamling som ger intensivt liv
åt en hel liten värld.” malin ullgren, dagens
nyheter

Om Årsboken:
”Det är inte ofta jag avslutar en anmälan
med den oreserverade uppmaningen: Läs!”
tidningen vi

”Med alla sinnen öppna, i en levande, bultande
prosa, med subtil känslighet för detaljer, fång
ar Sven Olov Karlsson den mäktighet som i
efterhand kommer att ses som en vardag bland
andra.” expressen

eva öhrström är musikforskare och professor emerita vid

Kungliga Musikhögskolan. I sin forskning har hon främst
sysslat med kvinnligt musicerande i salonger. Hon har
också skrivit biografier över Elfrida Andrée och Adolf
Fredrik Lindblad. För förstnämnda biografi mottog hon
Axel Hirschs pris av Svenska Akademien.

”Alla fredagsaftnar samlades man”. Salongsliv genom århundradena, Eva Öhrström
Juni 2022. 260 s. Inbunden. Omslag: Annika
Lyth. Format: 135 x 210 mm

”En fenomenalt rolig bok om att uppriktigt
längta efter kärlek men att om och om igen bli
ratad av typer man kanske inte ens ville ha.”
anna andersson, aftonbladet

Halva Malmö består av killar som
dumpat mig,
Amanda Romare
Juni 2022.
Omslag: Sara R. Acedo
ISBN 978-91-27-17249-4

”[Halva Malmö ...] är rena rama skriet från
Tinderkulturen. Men Romare lyckas göra
både konst och humor av det icke avundsvärda
tillstånd som uppstår när man för-söker behålla
sin mänsklighet i en värld full av Belgian bluetyper.” catia hultquist, dagens nyheter

ISBN 978-91-27-15410-0
EBOK 978-91-27-15411-7
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Pocket
Londonflickan
Susanna Alakoski
Juli 2022.
Omslag: Sara R. Acedo
ISBN 978-91-27-17868-7

”Texten dånar, sjunger och viskar av lust när
Susanna Alakoski gestaltar åtrå, bildning och
politisk kamp. Det är det bästa jag har läst av
henne. [...] det här är rik och stark litteratur.”

”Sveriges i särklass mest läsvärde historiker
- ja, som en av våra bästa berättare
överhuvudtaget. Boken är ett verkligt stordåd
... en äkta bladvändare.” expressen

Stridens skönhet och sorg 1916,
Peter Englund
Maj 2022.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17858-8

sydsvenskan

Harvey, Emma Cline
April 2022.
Omslag: Sara R. Acedo
Översättare: Erik MacQueen

”Cline skriver inget förutsägbart nidporträtt.
Snarare är det här en psykologisk studie av en
patriarks fall, med eko av Gudfadern-filmerna.”

ISBN 978-91-27-17867-0

aftonbladet

”Under läsningen av denna djupt fascinerande
bok om bläckfiskar får man också intrycket av
att de kommer från en helt annan värld. De har
inte bara ett, utan tre hjärtan.” fokus

Stridens skönhet och sorg 1917, Peter
Englund
Maj 2022.
Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17859-5

”[Cline] gör det med total kontroll och väldigt
mycket humor.”svenska dagbladet

Är mor död,
Vigdis Hjorth
April 2022.
Översättning: Jens Hjälte
Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-17461-0

Smartast bland mesar, Anders Brodin
Oktober 2022.
Omslag: Nils Olsson
ISBN 978-91-27-17906-6

”Rasande skickligt ”
ingalill mosander, aftonbladet
”Vigdis Hjorth skriver med en intensitet som
är imponerande. Det finns ett rättshaveristiskt
driv som skulle kunna leda helt fel, men som
för texten framåt. […] Vigdis Hjorth är lika
hemtam i människornas inre avgrunder som de
gamla grekerna. Jag gör henne gärna sällskap
rakt in i mörkret.” sr kultur

”Ett storverk. /.../ fullt av fascinerande
detaljer.” corren

Kungar. En världshistoria, Erik Petersson
Juni 2022.
Omslag: Niklas Lindblad

”Ett läsäventyr, fyllt av aha-upplevelser.”

ISBN 978-91-27-17860-1

svenska dagbladet

”som handbok för fågelbordsförvaltaren och
amatörskådaren är Smartast bland mesar
utmärkt.” svenska dagbladet
”en humoristisk och faktarik bok med ett
tankeväckande perspektiv på den smartaste
bland mesar.” borås tidning
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Adhd på jobbet
Lotta Borg Skoglund
& Martina Nelson
”Jag tror inte att det är någon på jobbet som förstår hur hårt jag
kämpar. Vad det kostar för mig att få ihop allt och vara såhär
strukturerad och organiserad. Jag får ofta höra att jag är den perfekta projektledaren och tar ofta på mig att vara den som leder och
styr de andra också. På ett sätt är det nog också en av mina strategier. För skulle jag behöva förhålla mig till andras scheman och
rutiner tror jag inte att jag skulle hålla ihop. Jag har jättesvårt för
när saker ändras och mina cirklar rubbas.”

FOTO: EVA LINDBLAD

Hur kan personer med adhd få stöd och hjälp i arbetslivet?
Med rätt kunskap behöver inte adhd bli ett hinder och med
rätt vergtyg kan vi minska sjukskrivningar och psykisk ohälsa –
och motverka den diskriminering som sker när några utestängs
från vissa yrken och utbildningar. Med rätt anpassningar är det
möjligt att fungera bra, inte bara prestera bra.
I grund och botten är ju adhd oftast bara ett annat sätt att
fungera. Adhd på jobbet ger kunskap om hjärnan, konkreta råd
utifrån forskning och erbjuder strategier att ta till – både som
chef, ledare och arbetstagare.
lotta borg skoglund är docent vid Uppsala Universitet och över

Adhd på jobbet, Lotta Borg Skoglund &
Martina Nelson
Augusti 2022. 240 s. Flexiband. Omslag:
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17393-4
EBOK 978-91-27-17394-1

läkare i psykiatri. Hon är grundare av SMART Psykiatri och
hennes forskning handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk
samsjuklighet och beroende. Lotta är ofta anlitad som expert
och debattör i tv och media.
martina nelson är leg. psykolog med inriktning mot neuropsy
kologi och utbildad i kognitiv beteendeterapi och dialektisk
beteendeterapi. Hon är ledningsansvarig psykolog på SMART
Psykiatri och har arbetat inom allmänpsykiatrin samt med psy
kos- och beroendevård.
Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson har tidigare utgivit
Svart bälte i föräldraskap.

Nyutgivning & pocket
Vanans makt. Varför vi gör som vi gör och
hur vi kan ändra på det, Charles Duhigg
Juni 2022. Danskt band.
Omslag: Catharina Ekström. Översättning:
Helena Hansson.

”...en ovanligt underhållande
djupdykning i ämnet.”

ISBN 978-91-27-17775-8

”Underhållande ... njutbar ...
fascinerande ... en grundlig
genomgång av vetenskapen om hur
vanor formas och förändras.”

eskilstuna kuriren

the new york times book review

Konsten att fördärva sitt liv – eller inte,
Stefan Einhorn
Juni 2022.
Omslag: Catharina Ekström

”En otroligt härlig bok – och du
kommer att lära dig mycket!”
johan malm, svt gokväll

ISBN 978-91-27-17878-6

”Bokens omvända grepp gör våra
idiotiska beteenden tydliga. Effekten
blir humoristisk, även om budskapet
är allvarligt.” tt nyhetsbyrån

Psykopaten,
Karolina Sörman & Marianne
Kristiansson
Juni 2022.
Omslag: Lena Norrman
ISBN 978-91-27-46208-3

”Begreppet ’psykopat’ har en tendens
att användas om krävande ex, jobbiga
chefer och kriminella i största allmän
het. Men hur fungerar en person med
psykopatiska drag – egentligen? Det
vet Karolina Sörman och Marianne
Kristiansson.”
intervju i dagens nyheter

Olyckliga i pardiset. Varför mår vi dåligt
när allt är så bra?
Christian Rûck
Juni 2022.
Omslag: Lotta Kühlhorn

”En fröjd att läsa när professor Rück
krossar myter om psykisk ohälsa.”
karin bojs, författare och
vetenskapsjournalist

ISBN 978-91-27-46207-6

”Spännande analys av vår tids
mest intressanta paradox – varför
människan är olycklig trots att hon
har det så bra.”emma frans, forskare
och folkbildare
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Asado – Argentinsk grillning
Florencia Abella

FOTO: EMMA JOHANSSON

I Argentina är asado inte bara en form av grillning.
Det är en nationalrätt, en ritual och en livsstil. Och
kanske framför allt ett tillfälle att samlas med familj
och vänner och umgås en hel dag runt elden.
Asado går att göra med nästan vilken utrustning
som helst, från två stenar och ett galler i en park till
en regelrätt höj- och sänkbar sydamerikansk grill,
en parilla, på ens bakgård. Eftersom du bränner ner
ved till glödande kol, följer måltiden alltid den öppna
eldens rytm. Medan elden tänds dämpas det värsta
suget med una picada, lite plockmat. Det kan vara ost
och charkisar, escabeche, inlagda grönsaker och ett
par empanadas.
När brasan är igång börjar du tillaga det som
går allra snabbast och behöver högst värme: chorizo,
blodkorv, kalvbräss och grönsaker. När flammorna
lagt sig och glöden är som hetast är det dags för
berömda köttbitar som tira de asado, revben, eller
vacío, flankstek, medan den falnande glöden passar
bäst för råvaror som behöver tillagas lite längre och på
låg värme. Som kyckling eller helgrillat lamm.
Det grillade äts med chimichurri, sallad, bröd
och olika smårätter, som även de är tillagade över den
öppna elden. Man dricker öl och rödvin och slutar inte
förrän den sista glöden slocknat.
florencia abella har sina rötter i Argentina och arbe

tar sedan några år som köksmästare på enstjärniga
restaurang Ekstedt i Stockholm. Hon var tidigare
kreativ ledare och souschef på Esperanto, och har
även jobbat på flera framstående restauranger runtom
i världen. Florencia brinner för asado.
Asado. Argentinsk grillning, Florencia Abella
Juni 2022. 176 s. Inbunden. Omslag och form:
Emma Johansson. Foto: Emma Johansson.
Format: 185 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17872-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17874-8
EBOK, PDF 978-91-27-17873-1
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Nordisk sushi
Frida Ronge
Vi har världens bästa fisk i Norden. Därför är det
konstigt att vi inte oftare äter den rå eftersom det är då
den smakar absolut bäst. Frida Ronge har arbetat med
rå nordisk fisk på restauranger i många år och har en
förkärlek för smaker och tekniker från Japan.
I denna reviderade nygåva av Fridas bok Rå som
sushi läggs ännu mer fokus på just konsten att på ett
enkelt sätt göra bästa möjliga sushi hemma – med både
fisk, skaldjur, kött, grönsaker och svamp. Förutom
fler recept på den vanligaste sushivarianten, nigiri,
innehåller boken även ett gäng nya recept på maki
(rullar), temaki (risstrutar) och ett antal sushi bowls.
Med rå fisk kan du göra inte bara sushi utan också
sashimi, som rå hälleflundra med brynt smör och yuzu,
och tartar på vit fisk som syras med vinäger och citrus
frukter.
FOTO: LENNART WEIBULL

frida ronge har varit kökschef på Råkultur i Stock

holm, grundade VRÅ på Clarion Hotel Post i Göteborg
och är sedan 2017 Culinary Director på TAK i Stock
holm och Oslo. Hon har blivit utsedd till Årets Rising
Star av White Guide, fått Karin Franssons mentorpris
och var med i 2021 års Kockarnas kamp i TV4.
Nordisk sushi, Frida Ronge
Maj 2022. 176 s. Inbunden. Omslag och form:
Stefan Fält. Foto: Lennart Weibull.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17851-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-17852-6
EBOK, PDF 978-91-27-17853-3
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Ovanliga matsvampar
Oliver Karlöf

FOTO: LINDA PRIEDITIS

De flesta av oss känner till och plockar gärna svampar
som gul kantarell, karljohanssvamp och trattkantarell.
Men med tanke på den uppsjö smakrika och använd
bara arter som går att hitta känns det aningen torftigt
att begränsa sig till några få.
Oliver Karlöf vill få oss att upptäcka matsvampar
med unika smaker och egenskaper som ofta blir kvar
lämnade i skogen. Det handlar om allt från vanliga
men förbisedda arter som sandsopp och blodriska,
svårfunna rariteter som den eftertraktade goliatmusse
ronen eller spännande doldisar som stjärnhovstryffel.
I takt med att du lär dig nya arter kommer svamp
plockningen bjuda på större och mer omväxlande
skördar och spännande användningsområden i köket
– men framför allt blir det mycket roligare att vara ute i
svampskogen.
Totalt presenteras över 30 olika matsvampar, vack
ert illustrerade av Saga-Mariah Sandberg. Till varje
svamp finns foton som förtydligar både växtplats och
utseende. Tips finns också på de bästa sätten att ta
tillvara och förvara svampen och ett 30-tal vegetariska
recept där svampens unika egenskaper kommer fram.
oliver karlöf är naturnörd, arbetar som fiskerikonsu

lent i Stockholm och är en av författarna bakom boken
Upplevelser i Stockholms natur (2018). Fritiden till
bringar han i naturen där han ägnar sig åt allt från fiske
och djurskådning till jakt. Intresset för svampplock
ning är det som har hängt med allra längst, och efter 30
år är det fortfarande en stor del av Olivers liv.
Ovanliga matsvampar. Hitta, plocka & tillaga, Oliver
Karlöf
Augusti 2022. 160 s. Inbunden. Illustration:
Saga-Mariah Sandberg. Foto: Oliver Karlöf. Form:
Sara Edström. Format: 160 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17848-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-17849-6
EBOK, PDF 978-91-27-17850-2
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Sy! Secret garden
Jenny Hellström
Efter sju år är Jenny Hellström äntligen tillbaka med
en ny sybok!
Boken innehåller tolv nyritade mönster på klänningar,
kjolar, blusar och hängselbyxor som funkar för både
vardag och barbesök. Alla mönster är uppsydda i olika
inspirerande varianter, flera av dem i återanvända
tyger. Mönstren kommer i storlekarna XS–XXL, och
mönsterarken hittar du längst bak i boken. Svårighets
graden är medel och passar för både nybörjare med en
dos extra tålamod och mer erfarna. Bilderna i boken är
tagna av Alexander Ruas. Slitna tegelväggar varvas
med magisk skog och vacker natur, och bildspråket är
en liten påminnelse om den där hemliga kojan vi lekte i
som barn.
FOTO: ALEX ANDER RUAS

jenny hellström är designern som tidigare sålde kläder

över hela världen, men som förälskade sig i meditation
och numera framför allt jobbar som samtalsterapeut.
Med sin nya sybok vill hon uppmuntra till att släppa
prestationen och njuta av själva processen – det finns
inget rätt eller fel. Jenny har tidigare skrivit Sy! Från
hood till skjortklänning (2013) och Sy! Urban collection
(2014).

Sy! Secret garden, Jenny Hellström
Juni 2022. 112 s. Inbunden. Omslag och form:
Katy Kimbell. Foto: Alexander Ruas. Format:
180 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17843-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17844-1
EBOK, PDF 978-91-27-17845-8

32

I L L U S T R E R A D FA K TA · N AT U R & K U LT U R · S O M M A R 2 0 2 2

S O M M A R 2 0 2 2 · N AT U R & K U LT U R · I L L U S T R E R A D FA K TA

33

Sommar 2022

Kontakt
Titel

Följ oss!

Förnamn Efternamn
Ami Mörén
Lina Pihl
Sofia Thermaenius
Bonnie Halling
Mimmi Nilsson
Therese Pietilä
Sofia Cecioni
Kristina Billow

PR-ansvarig skönlitteratur
PR-ansvarig psykologi och sakprosa
PR-ansvarig populärvetenskap
PR-ansvarig barn & ungdom
PR-ansvarig illustrerad fakta
Försäljningskoordinator
Säljare/storkundsansvarig
Säljare/storkundsansvarig

08-453 86 95
08-453 86 44
08-453 86 54
08-453 86 85
08-453 86 57
08-453 86 88
08-453 87 51
08-453 86 45

Mejla oss gärna på fornamn.efternamn@nok.se
Växel: 08-453 86 00 Mejl: info@nok.se
Högupplösta bokomslag och författarporträtt för fri publicering
i samband med recension kan hämtas på www.nok.se/press

Innehåll

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

Vad finns? Peter Fröberg Idling & Monika Forsberg
Anne flyttar in, Kallie George & Abigail Halpin
Anne får en bästa vän, Kallie George & Abigail Halpin
Anne i skolan, Kallie George & Abigail Halpin
Bästa friends forever, Ellen Karlsson & Karin Cyrén
Allt om Kerstin, Helena Hedlund
I vattnet på västkusten, Alexandra Dahlqvist
Blodspakten. Månvind & Hoff 4, Johan Rundberg
Efter Tupac och D Foster, Jacqueline Woodson

Facebook: naturochkultur

Instagram: @naturochkultur

Twitter: @naturochkultur

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

Natur & Kultur
Karlavägen 31
Box 27323
102 54 Stockholm
www.nok.se

Juni
Maj
Maj
Maj
Juli
Maj
Maj
Juni
Juni

OMSLAGSBILD: ANNE FLYTTAR IN, ABIGAIL HALPIN
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och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse
som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera
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Vad finns?
Peter Fröberg Idling & Monika
Forsberg
Vad finns bakom granntantens dörr?
Ett minne av tider från förr?
Eller skönsjungande svanar?
Kanske en struts som spanar?
Och vad finns i lekparkens natt eller bortom himmelens
blå? Rytmiskt och lekfullt rör sig denna bok mellan filo
sofiska frågor och vardagliga ting, och kulminerar när
vi kliver på ett sömntåg som tar oss till drömmarnas
värld. Fantasifull text och färgsprakande bilder som är
härliga att läsa och titta på om och om igen!

peter fröberg idling är författare och kritiker, han har
Vad finns? Peter Fröberg Idling
& Monika Forsberg
Juni 2022. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Illustratör: Monika Forsberg. Format: 210 x 260 mm
ISBN 978-91-27-17412-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17414-6
EBOK, PDF 978-91-27-17415-3
EBOK 978-91-27-17413-9

4

skrivit sakprosa och skönlitteratur för vuxna. Det här
är hans första bok för barn.
monika forsberg är illustratör och bosatt i Storbri
tannien. Hon arbetar för flera internationella förlag,
modehus och tidningar.
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Anne på Grönkulla – omarbetad
och illustrerad
Kallie George & Abigail Halpin
Marilla och Matthew Cuthbert behöver hjälp på går
den och har bestämt sig för att adoptera en pojke som
kan hjälpa till. Men när Matthew ska hämta barn
hemspojken vid stationen står där en flicka med röda
flätor och stor fantasi. Det är Anne med e. Marilla är
besviken och grannen mrs Lynde tycker att de borde
skicka tillbaka flickan, men Anne inser snabbt att
Grönkulla kanske äntligen kan bli det hem som hon
har drömt om.

Anne flyttar in, Kallie George & Abigail Halpin
Maj 2022. 6–9 år. 70 s. Inbunden. Illustratör:
Abigail Halpin. Översättare: Amanda Svensson.
Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-17772-7

Anne är förväntansfull och spänd inför att få träffa
grannflickan Diana, som Anne känner på sig kan vara
den speciella hjärtevän som hon har längtat efter.
Ännu gladare blir hon när hon får veta att hon är
inbjuden till sitt livs första picknick! Men när Marillas
dyrbara brosch försvinner ställs allt på ända.
I den andra boken om Anne blommar vänska
pen, och banden till Marilla och Matthew växer sig
starkare.

Anne älskar hösten i Avonlea.Varje dag gör hon säll
skap med sin hjärtevän Diana Barry till skolan. En
dag börjar Gilbert Blythe i klassen. Enligt Diana är
han stilig och intelligent, men Anne tycker att han är
irriterande. Det blir inte bättre när han drar henne i
flätorna och säger att det brinner. Hur ska Anne kun
na tycka om skolan när Gilbert förstör hennes dagar?
Typiskt nog är det Gilbert som kommer till undsätt
ning när Anne råkar ut för en olycka i sjön.
Tredje boken i den lättlästa serien om Anne på
Grönkulla.
kallie george har varsamt anpassat L.M. Montgo

Anne får en bästa vän, Kallie George & Abigail
Halpin
Maj 2022. 6–9 år. 70 s. Inbunden. Illustratör:
Abigail Halpin. Översättare: Amanda Svensson.
Format: 170 x 220 mm

merys böcker om Anne på Grönkulla, för att passa en
yngre målgrupp.
abigail halpin har gjort bedårande illustrationer som
levandegör Annes värld i Avonlea.

Anne i skolan, Kallie George & Abigail Halpin
Maj 2022. 6–9 år. 70 s. Inbunden. Illustratör:
Abigail Halpin. Översättare: Amanda Svensson.
Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-17774-1

ISBN 978-91-27-17773-4
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Bästa Friends Forever
Ellen Karlsson & Karin Cyrén

ellen karlsson är författare och redaktör. Hon belöna

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Noa tycker att det känns bra att vara ett mellanbarn
som kan mellanmycket grejer. Han gillar sin familj och
han gillar taxen Rulle, som brukar springa hem till
honom, fast han bor längre ner i radhuslängan. Noa
går i världens bästa klass och det ALLRA bästa med
klassen är Manne. Det enda som är dåligt med Manne
är att han är så snäll att alla vill vara med honom. En
dag börjar sura Annie i klassen och fröken säger att hon
kan ta Noas plats, bredvid Manne …
Bästa Friends Forever är den första boken i en serie
och kommer att följas av Bästa överraskningen, Bästa
klassen i världen och Bästa ledsna bästisar.

Bästa Friends Forever, Ellen Karlsson & Karin Cyrén
Juli 2022. 6–9 år. 144 s. Inbunden. Illustratör: Karin
Cyrén. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-17585-3
EBOK 978-91-27-17586-0
LJUDBOK 978-91-27-17587-7

des med Augustpriset för boken Snöret, fågeln och jag
och har bland annat skrivit böckerna om Förskolan
Havet och småbarnsböckerna om Roj.
karin cyrén är illustratör och författare. För Maraton
belönades hon med Snöbollen-priset för årets bästa
bilderbok. Hon har bland annat skapat bilderböckerna
I en pöl, Hej hej hej! och Oj oj oj!

KOMMANDE:

Först var Manne och jag bara som vanliga
klasskompisar, men sen märkte vi att det finns
två saker som vi båda gillar väldigt mycket. Det
ena som vi gillar är att öva på att kunna se in i
framtiden och det andra är att skratta. När vi är
tillsammans så kan vi börja skratta åt vad som
helst. Bara vi tittar på varandra så kan det bli så
utan att vi förstår varför. Och det är så himla roligt
att skratta med Manne!

8

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

H Ö S T 2 0 2 2 · N AT U R & K U LT U R · B A R N & U N G D O M

9

Allt om Kerstin
Helena Hedlund

SAGT OM TIDIGARE BÖCKER I SERIEN:
”Sällsynt vacker vardagsberättelse om allt möjligt jobbigt som drabbar
ett barn, med imponerande barnperspektiv.” dagens nyheter

Det är sommarlov och Kerstin vill hinna med alla som
riga saker, som att tälta och bada och äta glass och leka
med Gunnar. Men så kommer Kerstins syssling Bella
på besök, en tonåring med rosa hår. Alla verkar älska
Bella, till och med katten Pip, och Kerstin vet inte hur
hon ska kunna berätta för de vuxna om godissnattan
det och de krossade fönsterrutorna i skogen. Det är
som om Bella flyttar gränsen längre och längre och om
Kerstin skulle skvallra kommer Bella avslöja Kerstins
hemlisar för andra.
Allt om Kerstin är den sjätte och avslutande delen i
den prisbelönta serien om Kerstin. Helena Hedlund
skildrar en modern Bullerbyn med en stor dos humor,
vardagsspänning, lek och känslor som känns i hela
kroppen. Perfekt för högläsning!
Allt om Kerstin, Helena Hedlund
Maj 2022. 6–9 år. 178 s. Inbunden. Illustratör: Katarina Strömberg. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-17231-9
EBOK 978-91-27-17232-6
LJUDBOK 978-91-27-17233-3
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”Helena Hedlund är en omsorgsfull författare som gör det mesta och
bästa av varje episod. Kapitlen sprakar av dramatiska vardagshändel
ser, där realismen göds av en frodig fantasi.” smålandsposten

helena hedlund är författare, skådespelare och drama

tiker. Hon bor liksom Kerstin där asfaltsvägen slutar
och grusvägen tar vid, med familj, höns och katter.
katarina strömgård har gjort de finstämda tusch
illustrationerna. Hon är verksam som bilderboksförfat
tare och illustratör
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I vattnet på västkusten
Alexandra Dahlqvist
Vattnet på västkusten är vilt och vackert! Här finns
kräftor som kissar med huvudet, djuphavsmarulkar
med självlysande spröt och det är bäst att du ser upp
så att du inte får en flygbläckfisk i huvudet! På hösten
händer det att späckhuggarstim vandrar längs med
kusten. Visste du att det finns korallrev där och att all
tång är ätlig?
Den här boken tar dig med på en spännande upp
täcktsfärd under ytan, där du får stifta bekantskap
med såväl långväga gäster som självklara stammisar
på vår vackra västkust.

ALEXANDRA DAHLQVIST

VATTNET PÅ VÄSTKUSTEN är vilt och
vackert! Där finns kräftor som kissar
med huvudet, djuphavsmarulkar med
självlysande spröt och se upp så att
du inte får en flygbläckfisk i huvudet!
På hösten händer det att späckhuggarstim vandrar längs med kusten och
visste du att det finns korallrev?
Boken tar dig med på en spännande
upptäcktsfärd under ytan, där du får
stifta bekantskap med såväl långväga
gäster som självklara stammisar.

alexandra dahlqvist debuterar med en vacker och

ISBN 978-91-27-17579-2

inbjudande faktabok om västkusten.
Hon är illustratör, grafisk formgivare och Art
Director. Hon drömmer om att någon gång få simma in
i en brugd eller möta en blåval.
9 789127 175792

Dahlqvist_I vattnet på Västkusten_cover.indd Alla sidor

2021-12-13 12:23

I vattnet på västkusten, Alexandra Dahlqvist
Maj 2022. Fakta för barn. 80 s. Inbunden.
Format: 170 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17579-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17582-2
EBOK, PDF 978-91-27-17581-5
EBOK 97-891-27-17580-8
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SAGT OM TIDIGARE BÖCKER I SERIEN:

vinnare av augustpriset 2021 i kategorin
årets svenska barn- och ungdomsbok!

Ur juryns motivering: ”De mustiga,
myllrande Stockholmsskildringarna
levandegör en svunnen tid och väcker
pockande frågor om personligt ansvar
och begränsande samhällsstrukturer.”
vinnare av crimetime award årets barndeckare 2021!

Ur juryns motivering: ”Engagerande
sträckläsning på högsta nivå.”

”ett jättefint och starkt världsbygge
samt två riktigt spännande och komplexa
huvudpersoner.”
johanna lindbäck, expressen
”Så fängslande att den faktiskt inte går
att släppa. /.../en bit osande, levande
historia. /.../Allt det där liksom stiger upp
från sidorna som en smocka av gestalt
ning.”stina nylén, göteborgs-posten
”en ovanlig och begåvad barndeckare.”
lotta olsson, dagens nyheter

Blodspakten.
Månvind & Hoff 4
Johan Rundberg
På resan från Stockholm upptäcker Mika att Valdemar
är mer illa däran än hon har förstått. Tänk om han dör
ifrån henne nu? Väl framme vid Gilles gods misstas
de för poliser från Uppsala som av någon anledning
kallats till godset. Mika spelar med för att vinna tid.
Men vem eller vad är det som stryker runt godset om
nätterna och gör så att alla dörrar hålls låsta? Och var
gömmer sig fröken Månvind, Mikas mamma? Det blir
en strapatsrik färd i jakten på Mikas ursprung.
Första och andra delen i serien om Månvind & Hoff
vann inte bara Crimetime Award för årets bästa barn
deckare utan Nattkorpen tilldelades även Augustpriset
för årets bästa barnbok 2021.
johan rundberg har tidigare bland annat skrivit bilder

böcker, lättläst och för 9 –12: Kärlekspizzan och Knockad
Romeo samt serien Häxknuten: Vålnadens röst, Kejsarens grav och Skuggornas ö. Johan är förutom författare
också sportjournalist.

Blodspakten. Månvind & Hoff 4,bok
Johan Rundberg
Juni 2022. 9–12 år. 200 s. Inbunden. Omslag: Lina
Blixt. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17789-5
EBOK 978-91-27-17790-1
LJUDBOK 978-91-27-17791-8

Omslag: Alvaro Tapia.
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FOTO: CARLOS DIAZ

Efter Tupac och D Foster
Jacqueline Woodson
När fosterflickan D Foster flyttar in i Neekas kvarter,
öppnas en helt ny värld för Neeka och hennes vänner.
Plötsligt blir de medvetna om saker som händer utanför
Queens, som skjutningen av Tupac Shakur och sök
andet efter livets mening. Men samtidigt som Tupac
dör, dyker D Fosters mamma upp för att hämta henne,
och vännerna lämnas kvar med en känsla av alltings
föränderlighet och att det kan bo en storhet också i
flyktiga möten.
Innehåller en samtalsguide av Jacqueline Woodson.
Översättning av Jason Diakité.
”Perfekt tonträff.” the washington post
”Exceptionellt levande och kraftfullt.” publishers
weekly

Efter Tupac och D Foster, Jacqueline Woodson
Juni 2022. Unga vuxna. 200 s. Inbunden. Översättare: Jason Diakité. Omslag: Sara R. Acedo. Format:
130 x 190 mm

”En tankeväckande berättelse om vikten av acceptans
och samhörighet.” voya

ISBN 978-91-27-17342-2
EBOK 978-91-27-17343-9

LÄS OCKSÅ:

jacqueline woodson är en amerikansk författare, bosatt i Brooklyn.

2018 tilldelades hon ALMA-priset. Hennes författarskap omfattar drygt trettio titlar;
från romaner till lyrik och bilderböcker. Hon skriver ofta om ungdomar i gränslandet
mellan barndom och vuxenliv. Rasism, segregation, ekonomiska orättvisor, social utsatt
het, fördomar och sexuell identitet är återkommande teman.
Följ Jacqueline Woodson:
Hemsida: Jacquelinewoodson.com
Twitter: jackiewoodson
Instagram: jacqueline_woodson
16
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