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Londonflickan
Susanna Alakoski
Uppföljaren till kritikerrosade Bomullsängeln, över 60 000
exemplar sålda.
Det är femtiotal. Greta har lämnat mamma Hilda och bomullsfabriken i Vasa för ett bättre liv i Stockholm. Hon delar
rum med sin bästa vän Aili och arbetar som barnflicka och
sjukvårdsbiträde innan drömmarna tar henne ännu längre
bort: till London.
Hon får jobb hos familjen Conley, umgås med barnflickorna
från Schweiz, lär sig engelska och träffar Elizabeth Taylor
och Frank Sinatra. Bomullsfabriken och textilindustrin
tycks långt borta.
Hemma i Vasa är Hilda kvar, fortfarande en bomullsängel
i en industri allt mer pressad av automatisering och konkurrens från både Sverige och fjärran länder. Gretas bror
Jonni är kvar på Algots i Borås och förälskar sig i Maija på
kursen Ny i Sverige. Föga anar Greta hur framtiden ska
gestalta sig och vilka konsekvenser att en gång lämna sin
hembygd ska få.
Med Londonflickan fortsätter Susanna Alakoski den svit
romaner om kvinnors liv, arbete och längtan under nittonhundratalet, som inleddes med den kritikerrosade Bomulls
ängeln. Det är en berättelse om arbete, kärlek och vänskap
där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv.

Londonflickan, Susanna Alakoski
Augusti 2021. 340 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16052-1
EBOK 978-91-27-16053-8
LJUDBOK 978-91-27-17318-7

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

susanna alakoski

”Perkele anamma, vilken fantastisk roman Susanna
Alakoski har skrivit!” tara
”En poetisk och urstark läsupplevelse om kamp, kvinnoliv
och Finlands våldsamma historia.” m-magasin
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Kustobservationer
Anna Fock
En nutida flanörroman som utspelar sig i Tallinn och på
Östersjöns Sverigebåtar.
När ensamheten kryper sig på vandrar Liis genom staden
och besöker källarbarer och konstnärskaféer. Hon saknar
sin kille Madis som flyttade ifrån Estlands kyla och mörker
för ett annat liv i Filippinerna. Han ville ha henne med,
men hon valde att stanna kvar hemma i Tallinn. Nu vet hon
inte riktigt varför, men Madis går inte längre att få tag på.
Liis arbetar som hyttstäderska på Sverigefärjan och gör
korsord för dagstidningen. Men mest av allt försöker hon
att inte tänka på Madis. Barndomsvännen Lisanne, som
har man och barn och bor i en nybyggd lägenhet i förorten,
vill att hon ska ge kärleken en ny chans på Tinder. Men hur
ska det gå till när alla andra är lika upptagna av sina egna
kärlekssorger?
FOTO: K ALLE SANNER

anna fock tilldelades Borås Tidnings debutantpris och
Katapultpriset för sin debutroman Absolut noll. För sin
tredje roman Väderfenomen nominerades hon till Augustpriset.

Kustobservationer, Anna Fock
Maj 2021. 228 s. Inbunden. Omslag:
Nina Leino. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-17104-6
EBOK 978-91-27-17105-3
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Snö och potatis
Cecilia Hansson

FOTO: MARTIN VALLIN

En kvinna, hennes man och deras dotter ger sig ut på en
road trip i Tornedalen. Tanken är att besöka det sanatorium där hennes mormor var inlagd i två omgångar
på 1950-talet. Kvinnan vill se platserna där så många
människor vårdades – och dog – i en sjukdom som angrep
lungorna. Resan blir också en minnesresa tillbaka till hennes egen uppväxt, präglad av längtan och viljan att skapa
sig ett sammanhang.
Samtidigt har en ny farsot börjat sprida sig i samhället.
Det som börjar som en skildring av en avlägsen tid och ett
sätt att närma sig ett avlägset trauma får plötslig skrämmande aktualitet.
Vad händer om en mamma dör och ett barn blir föräldralöst? Eller om sjukdom drabbar ett barn? Om man blir fråntagen sitt språk? Eller om en isvak brister, mitt i mörkaste
vintern?
Snö och potatis är en roman om moderskap och död, och
om hur orons skuggor kastas över generationerna.
är författare till en rad kritikerrosade
böcker. Hon har skrivit poesi, reportage och romaner.
Hennes senaste böcker är Hopplöst, men inte allvarligt – konst
och politik i Centraleuropa och romanen Au pair. Hon bor i
Stockholm och skriver regelbundet för Svenska Dagbladet.

cecilia hansson

Snö och potatis, Cecilia Hansson
Maj 2021. 260 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 125 x 198 mm
ISBN 978-91-27-17029-2
EBOK 978-91-27-17030-8
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Väder
Jenny Offill
”Om du ännu inte har upptäckt Offills sublima blandning
av humor, värme och existentiell förtvivlan finns det inget
bättre ställe att börja än hennes nya roman.”
mail on sunday

”Det här är så bra.”
ocean vuong

FOTO: MICHAEL LIONSTAR

Väder, Jenny Offill
Maj 2021. Översättning: Alva Dahl. 180 s.
Inbunden. Omslag: Moa Schulman. Format:
120 x 195 mm
ISBN 978-91-27-16633-2
EBOK 978-91-27-16634-9
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Lizzie Benson arbetar som bibliotekarie men tillvaron kretsar kring hennes andra uppdrag: som hobbypsykolog. Hon
tar hand om besökarna på biblioteket, sin mor och brodern,
som kämpat sig tillbaka från ett drogberoende. För ögonblicket är tillvaron stabil, men så hör hennes gamla mentor
Sylvia av sig.
Sylvia har blivit känd för sin podcast och nu drunknar
hon i mejl. Kan Lizzie hjälpa henne att svara på alla brev
som kommer? Inkorgen svämmar över av oro, från klimat
aktivisterna på vänsterkanten som förutspår apokalypsen
och de högerkristna som tycker sig se den västerländska
civilisationens förfall. Allt eftersom Lizzie dras in i denna
polariserade värld börjar hon undra vad det egentligen
innebär att odla sin trädgård när världen brinner utanför
staketet.
En existentiell kris kan komma plötsligt, eller så kan den
komma smygande. Jenny Offill har skrivit en roman som
med en stor dos svart humor tar sig an oron i ett splittrat
samhälle och vad den gör med oss. Vad står en enskild
människa till buds i sina försök att rädda sig själv och sina
nära utan att vända samhället ryggen?
första roman på svenska var den kritiker
rosade Avd för grubblerier (2014). Hon bor i New York med
sin familj.
jenny offills
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En by i Champagne
Fanny Härgestam
Fanny Härgestam nominerades till Stora journalistpriset
som Årets berättare för reportageboken Det här är vår tid.
I den lilla byn Brachay i Champagne bor inte ens hundra
personer. Där finns borgmästaren Gerard Marchand och
hans fru Brigitte som håller på att lära sig simma. Där finns
Råttan och Korpen som är grannar i byns utkant och som
har bott i byn i hela sina liv. Och till Brachay kommer inför
varje valrörelse Marine Le Pen för att starta upp Nationella
frontens valkampanj. Brachay är ett perfekt exempel på
det bortglömda Frankrike där fronten växer.
Genom att följa livet i en by i Champagne under fem år
skildrar Fanny Härgestam ett allt mer polariserat Frankrike. Där landsbygden avfolkas och rädslan för det främmande växer. En by i Champagne skildrar tålmodigt och
med skarp blick livet i en by i Frankrike.
FOTO: AUGUSTIN LE GALL

fanny härgestam är journalist och författare. Hennes
debutbok Det här är vår tid belönades med Stora journalistpriset i kategorin Årets berättare. Hon skrev tillsammans med Hans Rosling Hur jag lärde mig förstå världen,
som givits ut på ett tiotal språk i världen. Hon arbetar på
Sveriges Radio och bor i Stockholm.

En by i Champagne, Fanny Härgestam
April 2021. 340 s. Inbunden. Omslag:
Eva Lindeberg. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15329-5
EBOK 978-91-27-15330-1
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Mönstersamhället
Anneli Rogeman

Mönstersamhället, Anneli Rogeman
Maj 2021. 260 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm

1924 hittades guld i skogarna utanför det som idag är
Boliden i Västerbottens inland. En hel gruvindustri byggdes upp – och ett samhälle. Gruvbolaget ville locka arbetare, tjänstemän och gruvexperter till ett perfekt samhälle
som var rent, snyggt och modernt – ett Mönstersamhälle.
Boliden växte fram under samma tid som folkhemmet. I
bruksmiljön var det bolaget – inte det allmänna – som tog
ansvar för tryggheten, men målet var i grunden detsamma.
De följdes åt, Bolidens utveckling och det svenska samhällets. Klassamhällets emblem, de auktoritära styrelsesätten, men även samförstånden mellan arbetare och
direktörer, mycket var typiskt svenskt. Bolidens själva
tillblivelse var unik och guldet gav under flera decennier
allt en särskild lyster.
Men sedan guldet tagit slut och gruvan stängdes, liknar
utvecklingen den som andra mindre svenska samhällen har
genomgått. Särskilt de bruksorter som ligger långt ifrån
storstäderna.

ISBN 978-91-27-16806-0
EBOK 978-91-27-16807-7

anneli rogeman
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är journalist och tidigare kulturchef på
Sveriges Television, redaktionschef på Svenska Dagbladet och chefredaktör på tidningen Vi. Mönstersamhället är
hennes debutbok.
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Jord och gudar
Maria Küchen

FOTO: HÅK AN LINDGREN

En fredagseftermiddag när Maria Küchen kommer hem har
rörmontörer grävt en djup grop utanför hennes ytterdörr. I
gropen upptäcks ett skelett. Det visar sig att man har råkat
hitta en tusen år gammal grav.
När arkeologen går för dagen täcks graven med en
presenning. Maria kan inte sluta tänka på den döda. I
hennes fantasi stiger fiktiva gestalter ur det förflutna fram:
den välmående borgarhustrun Sigrid, den fattige munken
Mikael och slutligen även människan från medeltidens
början vars kvarlevor faktiskt ligger blottade i den öppna
graven utanför hennes hem.
Jord och gudar utspelar sig under tre dagar i oktober:
fredag, lördag, söndag. En lucka i tiden öppnar sig. Vilka
har levt här före oss? Maria Küchen avsöker jorden – myllan
– ur både ett existentiellt och biologiskt perspektiv: allt vi
har och äter kommer ur jorden och allt liv hänger ihop.
I allt snabbare takt undergräver vi förutsättningarna
för vår egen existens. Klimat och odlingsmarker är akut
hotade. Jord och gudar är en meditation över det förflutna
men också en reflektion om vår framtid och planetens ekologiska kris.
är poet och prosaist. Hon debuterade 1989
med diktsamlingen Hos ljusmålaren. Hennes senaste
böcker på Natur & Kultur är Att flyga (2016) och Rymdens
alfabet (2019). Hon skriver också krönikor och litteraturkritik.

maria küchen

Jord och gudar, Maria Küchen
Maj 2021. 230 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17186-2
EBOK 978-91-27-17187-9
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Jag är visst någonting
Ida Ali-Lindqvist

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Hasselakollektivet, en kylslagen höstdag i mitten av
nittiotalet. Ida tycker att hon har kommit till en bra plats.
Här kanske hon kan få hjälp att förstå varför hon inte mår
bra. Här finns människor som förstår livets allvar. Det är
Susanna, och Helena, och Jasmine. Och Sarah som hon
delar rum med och vars andetag hon ligger och lyssnar till
på nätterna. Men parallellt med det goda pulserar oron
inom henne. Hon vill inte göra ledarna besvikna. Vill inte
att Maggans stränga blick dömer henne eller att K-A ska
tycka att hon inte duger. Men Ida ska inte göra någon besviken. Hon ska ta tag i sitt liv och göra rätt för sig. Framför
allt ska hon bli en arbetarunge som de slipper skämmas för.
I Jag är visst någonting skildrar Ida Ali-Lindqvist sina år
på Hasselakollektivet i Hälsingland, ett av Sveriges mest
omtalade behandlingshem. Hassela, som grundades 1969,
blev en tongivande aktör i den svenska missbrukspolitiken
vars pedagogik fick gehör bland styrande politiker. Grund
idén var att genom disciplin, solidaritet och hårt arbete
rädda arbetarklassens barn från drogmissbruk. Men det
fanns också en baksida: pennalism, psykisk nedbrytning
och kränkningar.
Boken är en personlig och politisk berättelse om några
avgörande år i en ung människas liv. Den utforskar frågor
om missbruk, makt, gemenskap och mening och ställer frågan hur den lilla människan passar in i det stora maskineri
vi kallar samhället. Är det verkligen så enkelt som Hassela
gjorde gällande, att klippa sig och skaffa ett jobb?
Jag är visst någonting. En berättelse om
Hassela, Ida Ali-Lindqvist
Juni 2021. 230 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-14930-4
EBOK 978-91-27-14931-1
LJUDBOK 978-91-27-17328-6
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ida ali-lindqvist är journalist, samhällsdebattör och samtalsterapeut. Hon har skrivit för bland annat Bang, Arbetaren och Helsingborgs Dagblad, är krönikör på Dala-Demokraten och arbetar som utbildare och processledare på
RFSL. Jag är visst någonting är hennes första bok.
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Väluppfostrade kvinnor skriver
sällan historia
Hana Al-Khamri
– Är det den här tidningen du tänker skriva i? frågade grannen
och pekade på några tidningssidor som min mamma lagt ut
över mattan som underlägg för maten. Sidorna var fulla med
kaffefläckar efter deras fika tillsammans. Grannfrun såg upp
igen, spände blicken i mig och knyckte på nacken:
– Vad är det för mening med att arbeta på en tidning som
används som tallriksunderlägg och som man torkar speglar
med?

är uppvuxen i Saudiarabien och inledde
sin journalistiska bana på en tidningsredaktion med
könssegregerade lokaler i staden Jeddah, där hon arbetade
i fem år. Sedan 2011 bor hon i Sverige och är verksam som
frilansskribent och föreläsare med fokus på politik, kultur, kvinnors rättigheter i Saudiarabien och övriga delar
av Mellanöstern. Hon har skrivit för bland annat Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Al Jazeera och The Washington Post.

FOTO: IDA BORG

En del har tvingats i exil, andra har självmant lämnat,
några lever fortfarande kvar i landet med ett av världens
mest kvinnofientliga lagar. Hana Al-Khamri växte upp i
Saudiarabien och uppfyllde drömmen att bli journalist i
landet där kvinnor är omyndiga. Nu bor hon i Sverige och
har skrivit en bok om de kvinnor som, likt henne, trotsade
strukturerna, klev in i offentligheten och skrev historia.
I sin debutbok möter Hana Al-Khamri kvinnliga saudiska
journalister med olika bakgrund, intressen och samhällssyn. Vad som förenar dem är viljan att få utöva yrket de
älskar. Genom kvinnornas berättelser får vi insyn i ett
slutet samhälle, där kraven på jämställdhet krockar med
konservativa normer och strikta religiösa lagar. Med värme
och humor skildrar Al-Khamri den uppfinningsrikedom
som uppstår när modiga människor längtar efter frihet.
hana al-khamri

Väluppfostrade kvinnor skriver sällan
historia, Hana Al-Khamri
Juli 2021. 250 s. Inbunden. Omslag:
Lotta Kühlhorn. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16789-6
EBOK 978-91-27-16790-2
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Natur & Kulturs litteraturhistoria
Carin Franzén & Håkan Möller
FOTO: STOCKHOLMS UNIVERSITET

Hela världens litteraturhistoria, från de första skrift
systemen till de senaste e-böckerna – detta väldiga ämne
har några av Sveriges ledande forskare samlats för att
genomlysa, och resultatet är ett unikt, nytt standardverk
för alla som studerar eller älskar litteratur.
Verk, författare, genrer, publiceringsformer, kritik,
läsare – alla litteraturens aspekter får här sin plats. Det
väletablerade får samsas med det nyligen upptäckta. Den
kronologiska tråden varvas med fördjupningsartiklar om
litteraturens förhållande till religion, film, musik, bildkonst, estetik och politik.
Natur & Kulturs litteraturhistoria är lika engagerande
berättad som den är vetenskapligt vederhäftig. Den är
kompletterad med illustrationer, läshänvisningar och
register.

FOTO: GÖTEBORGS UNIVERSITET

Huvudredaktörer är carin franzén och håkan möller ,
professorer i litteraturvetenskap vid Stockholms respektive Göteborgs universitet. Övriga medverkande är Lars
Gustaf Andersson, Åsa Arping, Anders Cullhed, Axel
Englund, Otto Fischer, Thomas Göthselius, Anne Heith,
Stefan Helgesson, Mats Jansson, Stefan Jonsson, Christina Kullberg, Ingela Nilsson, Jesper Olsson, Margareta
Petersson, Mattias Pirholt, Tetz Rooke, Lisa Schmidt Vikström, Cecilia Sjöholm, Johan Svedjedal, Martin Svensson
Ekström och Sven-Olov Wallenstein.

Natur & Kulturs litteraturhistoria,
Carin Franzén & Håkan Möller
Maj 2021. 1000 s. Flexiband. Omslag:
Annika Lyth. Format: 170 x 240 mm
ISBN 978-91-27-14940-3
EBOK 978-91-27-14941-0
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Dissensus
Anders Burman

FOTO: EMIL SVENSSON

Demokratin har aldrig varit en självklarhet. Ständigt har
den omtolkats och omprövats. Som den här boken visar är
dess historia full av nystarter och krisstämningar, heroiska
insatser och kompakt motstånd. Under största delen av
historien har ordet haft en negativ klang.
Denna dramatiska kurvatur kan du följa i den här boken,
som börjar i antikens Aten och vindlar sig fram till våra
egna dagar. På vägen möter vi både teoretiker och praktiker som agerat eller talat för eller emot demokratin. Den
vill visa hur dissensus – en konstruktiv oenighet – alltid
präglat såväl diskussionerna om demokratin som diskussionerna inom en demokrati. Den enes dröm har varit den
andres mardröm.
Hittills har demokratin alltid varit så lätt att omforma
och anpassa till nya ideal att den alltid kunnat återuppstå.
Hur blir det i framtiden? Kanske kan denna boks historiska
genomlysning ge tankar att bära med sig in i morgondagen.
anders burman

högskola.

Dissensus. Drömmar och mardrömmar i
demokratins idéhistoria, Anders Burman
April 2021. 220 s. Inbunden. Omslag:
Eva Wilsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17039-1
EBOK 978-91-27-17040-7
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är professor i idéhistoria vid Södertörns

Framtidens historia
Henrik Brissman
Framtiden är gammal. Mötet med morgondagen har sannolikt upptagit människors medvetande från allra äldsta
tid. Här presenteras hela framtidens historia, från babyloniernas stjärntydningar till våra dagars hamstring och
prepping.
Tänker man på framtiden tänker man gärna på prylar
och uppfinningar. Men de är bara en förlängning av en ideologi eller ett tankeklimat; ytterst handlar det om människors föreställningar, visioner, önskningar, rädslor. Därför är
det de som hamnar i fokus i denna bok.
Framför allt vill boken visa hur man tänkt kring framtiden. Länge var det i ett religiöst sammanhang, som omsider
övergick i ett vetenskapligt. Därifrån splittrades framtiden
i sociologiska, politiska och ekonomiska visioner, vissa
ljusa men allt fler också mörka. Idag talas det mycket om
den ekologiska framtiden liksom om att leva ut framtiden
i olika experiment – ”framtiden är redan här” hör vi ofta,
eller rent av att det är för sent.
Bakom idéerna, i sin tur, står förstås människorna. Även
de får sin plats här. Vi får bekanta oss med grekiska orakel
och judiska profeter, utopiska och dystopiska romanförfattare, statsanställda socialingenjörer, kollektiv på landsbygden och intellektuella alarmister – alla med syftet att
övertyga om just sin framtidsvision.

Framtidens historia, Henrik Brissman
Augusti 2021. 300 s. Inbunden. Omslag:
Beatrice Bohman. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16620-2
EBOK 978-91-27-16621-9

är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och knuten till Institutionen för kulturvetenskaper vid
Lunds universitet, där han bland annat lett kursen Framtidens idéhistoria.
henrik brissman
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Tystnadens historia
Peter Englund
nyutgåva

Den Stora historiens larm och rubriker kontrasteras gärna
mot den Lilla historiens anspråkslösa lunk. Motsatsställningen är inte helt sann, vilket Peter Englund ofta visat i
sitt författarskap. I den här essäsamlingen siktar han dock
nästan uteslutande in sig på just den Lilla historien. Med en
smittsam upptäckaranda lyfter han fram föremål, företeelser, känslor och vardagsfenomen som vi sällan reflekterar
över men som också har sin historia. Det kan handla om
gemet, tandborsten eller massagestaven. Det kan handla
om ledan, klädmodet eller begäret. Och någon gång skymtar också den Stora historien, som då något så litet som
tulpanlökar ger upphov till en enorm finansbubbla.
Denna reviderade utgåva har kompletterats med ytterligare en essä samt ett efterord av författaren.

FOTO: THRON ULLBERG

peter englund är filosofie doktor och docent i historia.
Han var professor vid Dramatiska Institutet 2001–2006.
Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och
var 2009–2014 dess ständige sekreterare. Hans böcker är
utgivna i ett tjugotal länder och han har erhållit en rad
priser, bland annat Augustpriset 1993, Stiftelsen Selma
Lagerlöfs litteraturpris 2002 och Mårbackapriset 2018.

Tystnadens historia och andra essäer,
Peter Englund
Juni 2021. 300 s. Danskt band. Omslag:
Niklas Lindblad. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15270-0
EBOK 978-91-27-15272-4
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Skönheten i kaos
Julia Ravanis

FOTO: FRIDA WINTER

I denna litterära fackboksdebut tar Julia Ravanis ner den
teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga
erfarenheter. Den nya fysikens förståelse av elektroner och
svarta hål varvas med personliga reflektioner om längtan
och frustration, om att bli kär och om att försöka förstå
andra människors blick på en själv. Perspektiven växlar, och det är lika mycket ett sätt att förstå livet utifrån
fysiken som fysiken utifrån livet. I centrum står en ung
kvinnlig fysiker som funderar över människans existentiella villkor, universums uppbyggnad och meningen med
naturvetenskapen.
Det är också en bok om det vackra, om stjärnklara nätter, hisnande teorier och lyckan i en förälskelse. Ofta hyllas
fysiken för sin skönhet – men det som då brukar avses är
dess perfekta ordning. Julia Ravanis lyfter istället fram
skönheten i oordningen och tvetydigheten. Allt som är
vackert gör också ont. Upplevelsen av skönhet innehåller
förgänglighet, gränsupplösning och ibland ångest. Det här
är ett litterärt och konstnärligt försök att förstå skönheten
i det kaos som präglar både den moderna fysiken och erfarenheten av att leva i det 21:a århundradet.
(född 1993) är filosofie magister i idéhistoria,
civilingenjör i teknisk fysik och doktorand i teknikhistoria
vid Chalmers, Göteborg.

julia ravanis

Skönheten i kaos, Julia Ravanis
Augusti 2021. 190 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 125 x 195 mm
ISBN 978-91-27-17004-9
EBOK 978-91-27-17005-6
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Kursen
Lisen Schultz & Erica Treijs

FOTO: MARTIN STENMARK

Klimatförändringar, politisk oro och pandemier utmanar
rådande affärsmodeller. Näringslivet verkar i en helt ny
omvärld, där rapport efter rapport visar att de ekosystem
vi alla är beroende av håller på att kollapsa.
Samtidigt ger framsteg inom teknik, vetenskap och
internationellt samarbete nya möjligheter att ställa om,
tänka långsiktigt och hållbart. Inte minst samhällets
svar på covid-19 visar på vad vi faktiskt kan åstadkomma
tillsammans. För att klara klimatutmaningarna krävs en
liknande kraftsamling, där näringslivet har en nyckelroll.
Den här boken bygger på det Executive-program som
Stockholm resilience centre erbjudit några av de mest inflytelserika företagsledarna i Sverige. Tillsammans omsätter
deras bolag nära hälften av Sveriges BNP, sysselsätter
hundratusentals människor och når miljontals kunder världen över. Hur dessa ledare hanterar omställningen kommer
att påverka oss alla.
Bland de ägare, vd:ar och investerare som träder fram
i boken och berättar om transformationen finns Henrik
Henriksson, Scania, Marcus Wallenberg, SEB, Niklas
Zennström, Atomico, Caroline Berg, Axel Johnson, och
Eva Karlsson, Houdini.
Kursen. Tio lektioner för ett hållbart
näringsliv, Lisen Schultz & Erica Treijs
Augusti 2021. 200 s. Inbunden. Omslag:
Nils Olsson. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16793-3
EBOK 978-91-27-16794-0
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lisen schultz är forskare vid Stockholm Resilience Centre,
Stockholms universitet och grundare av ”Executive programme in resilience thinking” och Pontus Schultz Stiftelse
för ett mänskligare näringsliv.
erica treijs är klimatreporter på Svenska Dagbladet.
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Natur & Kultur är ett bokförlag men också en stiftelse som sedan 1947 arbetat för bildning, demokrati och med att motverka
totalitära strömningar. Bland annat genom att dela ut stipendier, priser och stöd till personer och organisationer som arbetar
i stiftelsens anda. I Kurage möter du dessa drivna och hängivna personer som på olika sätt arbetar för att stärka vår demokrati.
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Pocket
Nidamörkur, Peter Fröberg Idling
Maj 2021. Omslag: Sara R. Acedo
ISBN 978-91-27-17317-0

”Detta är ett mästerverk. Peter Fröberg
Idling kan konsten att berätta en bra historia
som till och med blir trovärdig, nästan
sannolik, som ger kalla kårar efter ryggraden,
utan att göra läsaren mörkrädd.”
ölandsbladet

”suggestiv och välskriven ... en skarpögd
skildring av hur skrämmande manlig
kontrollförlust faktiskt kan vara.”
svenska dagbladet

Lärarinnans sång, Vigdis Hjorth
Juli 2021. Översättning: Ninni
Holmqvist. Omslag: Sara R. Acedo
ISBN 978-91-27-17314-9

”Vigdis Hjort är en av Nordens stora
samtidsskildrare.” dagens nyheter
”rasande skickligt.” gefle dagblad
”Vass och skoningslös samtidsroman om det
privilegierade livet.” borås tidning

Binas historia, Maja Lunde
April 2021. Översättning: Lotta Eklund
ISBN 978-91-27-15357-8

”Binas historia är komplex och ytterst
välskriven, därtill spännande som en
psykologisk thriller.” svenska dagbladet
”En fantastiskt intressant, spännande och
mångbottnad historia /.../ En klar fyra.”
svt gomorron sverige

”en skicklig och spännande ödesberättelse”
aftonbladet
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Peter Englund dyker ned i en av Sveriges största
mordutredningar – narkosmordet 1965.

Söndagsvägen, Peter Englund
Augusti 2021. Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17313-2

”Englund är en superb skribent som kan dra
fram en ytterst levande berättelse ur arkiven.”
nerikes allehanda

”Det ikoniska deckarparet Maj Sjöwall & Per
Wahlöö skulle ha varit nöjda.”
norrbottens -kuriren

Lågprisutgåva
”Jag blir både gråtfärdig och stridslysten
av David Attenboroughs sätt att beskriva
mänsklighetens kris och samtidigt skapa
hopp.” m magasin

Ett liv på vår planet,
David Attenborough

”Ett liv på vår planet är medryckande, tydlig,
klar i både tanke och stil. Och den är ett
skakande vittnesmål. svenska dabladet

ISBN 978-91-27-17193-0

Juni 2021. 230 s. Översättning Joachim
Retzlaff. Häftad med flikar.
Omslag: Conny Lindström
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Långfärdscykling
Kornelia Thörn & Robin Lyne

FOTO: PIRVAT

Vill du också följa vägen och se vart den leder? Lång
färdscykling ger dig en introduktion till att resa med
cykel. Här finns allt du behöver för att ge dig av på både
kortare turer och längre äventyr. Steg för steg får du
lära dig grunderna i att välja cykel och tältplats, varvat
med inspiration och tips på turer från olika delar av
världen.
Utmana dig själv, lär dig att bara packa det viktigaste och upptäck vad du kan ha för nytta av en
raggsocka i Sahara. Personliga reseskildringar och
fotografier blandas med handfasta tips om navigation,
första hjälpen och terräng. I takt med att dina kunskaper växer går resorna allt längre bort. Följ med genom
Sverige och ut i Europa. Se Island, Italien och Balkan.
Cykla bland luftballonger i Kappadokien, försvinn
in i ett disigt Sydostasien och klättra upp på världens
tak: den 4 000 meter höga Pamirplatån i Tadzjikistan.
Inspireras av att leva nära naturen, upptäcka kulturer
och träffa vänner för livet. Färdas på stigar, grus och
asfalt – genom solsken, regn och blåst. Det här är boken
för dig som vill utforska världen på nytt.
och robin lyne har cyklat både till och
i Nordafrika och Asien, och även gjort flera turer och
äventyr genom norra och södra Europa. Sedan starten
2013 har de dokumenterat tusentals mil från sadeln.
Långfärdscykling är boken de själva önskade att de
hade haft när de började cykla.

kornelia thörn

Långfärdscykling. Kortare turer och längre äventyr,
Kornelia Thörn & Robin Lyne
Maj 2021. 192 s. Inbunden. Omslag och form:
Sebastian Wadsted. Foto: Kornelia Thörn & Robin
Lyne. Format: 170 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17115-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17117-6
EBOK, PDF 978-91-27-17116-9
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Blomsterbönder
Lisa Ising & Lena Koller

FOTO: LENA KOLLER

De senaste åren har en mängd småskaliga kreativa
blomsterodlingar slagit ut i landet. Följ med på en roadtrip från Smygehuk i söder till Västerbotten i norr och
träffa blomsterbönderna och deras fält av närodlade
snittblommor. Alla odlar de hållbart och med omsorg.
Här får du möta både nybörjare, rutinerade proffs och
frontfigurerna inom den svenska slow flowers-rörelsen.
Vi hälsar bland annat på hos Paulina Alesand på Velobloom – en av initiativtagarna till Blomsteruppropet,
hos kompisodlarna på Bergets Blommor som får Kinnekulle att blomstra och hos Folk & Blomster i Dalarna
där inspirationen är folklorens k
 urbitsblommor.
Blomsterbönderna listar sina mest odlingsvärda
sorter och delar generöst med sig av odlingstips och
erfarenheter. Du får lära dig hur du odlar dina egna
snittblommor, allt från zinnia och rosenskära, till dahlia och luktärter. Men även vilka blommor som är binas
bästa vänner, hur du samlar egna fröer och mycket
annat.
Boken är en energikick med blicken mot en hållbar
framtid där både människor, blommor och bin har sin
givna plats. Med närodlade blomster i säsong kan vi
äntligen njuta av fredagsbuketten med gott samvete.
Så hitta din närmsta blomsterbonde och plocka famnen
full. Eller starta din egen blomsterfarm!

FOTO: LISA ISING

Blomsterbönder, Lisa Ising & Lena Koller
Maj 2021. 176 s. Inbunden. Omslag och form: Stefan
Fält. Foto: Lena Koller. Format: 170 x 235 mm

lisa ising är trädgårdsjournalist sen tio år tillbaka
och skriver bland annat i tidskrifter som Landskap,
Trädgårdsliv och Rum Ute. Hon har också gett ut
boken Trädgårdslegender. Lisa är initiativtagare till
Slottsträdgården i Malmö och samarbetar med Hvilan
Utbildning och andra aktörer inom den gröna sektorn.
lena koller är etablerad fotograf och har tidigare
fotograferat böcker om bland annat Rosendals Trädgård, svenska havsbad och ysterier och är dessutom en
erkänt duktig porträttfotograf.

ISBN 978-91-27-17283-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-17285-2
EBOK, PDF 978-91-27-17284-5
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Den asiatiska köksträdgården
Sutip Austad
nyutgåva

Intresset för växter har följt thailändska Sutip Austad
genom livet – från uppväxtens tuffa år som barnslav, i
mötet med den svenska naturen och kulturen, till den
egna gården på svenska västkusten. I odlingen har hon
hittat både sitt levebröd och sin personliga harmoni.
I Den asiatiska köksträdgården delar Sutip med sig
av sin berättelse och odlingsfilosofi. Det går faktiskt
utmärkt att skapa en prunkande asiatisk köksträdgård
även i Sverige – Sutip tipsar om roliga och lättodlade
växter, vissa som trivs bäst i växthus och andra som
fungerar fint på friland eller i kruka. Lär dig hur du
lyckas med spännande asiatiska grönsaker och kryddväxter som ingefära, citrongräs, bitter melon, koriander, chili, pak choi och malabarspenat. Med utgångspunkt i det thailändska köket tillagas också den egna
skörden i ett antal recept.
Denna reviderade upplaga är kompletterad med
ännu fler grönsaker, bland annat mexikansk koriander,
kinesisk bladselleri, gurkmeja och sötpotatis. Dessutom har Sutip nyligen fått veta mer om händelser i
sin dramatiska och fascinerande uppväxt som rätar ut
frågetecken hon levt med hela sitt liv.

FOTO: NICKE JOHANSSON

sutip austad har i över 20 år odlat ekologiskt på sin
gård i Spekeröd utanför Stenungsund. Genom samarbeten med några av Sveriges bästa kockar har hon
etablerat sig som en uppskattad odlare som alltid gör
saker efter eget huvud.

Den asiatiska köksträdgården, Sutip Austad
Maj 2021. 144 s. Häftad. Omslag: Stefan Fält.
Foto: Nicke Johansson. Format: 170 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17277-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-17279-1
EBOK, PDF 978-91-27-17278-4
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Pasta på italienska
Sara Berg
nyutgåva

Man kan tycka att italienarna har en tjurskallig inställning till pasta. De skulle aldrig laga en carbonara på
färsk pasta eller hälla parmesan på skaldjur. Men det
handlar inte om att de vill vara besvärliga, utan om att
de i generationer redan ägnat sig åt att prova sig fram
till de bästa recepten och de mest användbara teknikerna.
Den här boken handlar om pasta. Riktig, italiensk
pasta. Om gnocchi lagad av en helgalen kock i Milano,
om hemligheten bakom en äkta ragù bolognese och om
den liguriska trofien, som nästan ingen längre tillverkar för hand.
I den reviderade upplagan av Pasta på italienska har
vi besökt ytterligare två regioner som vurmar lite extra
för sin pasta: Marche och Puglia. Boken är en tågresa
genom fjorton regioner, från Turin i nordväst till Bari i
sydost. På vägen får vi lära oss om olika mjölsorter och
när de ska användas, varför man har ägg i degen bara
ibland och varför man alltid ska blanda pastan med
såsen innan den serveras.
Dessutom delar de italienska pastakockarna med sig
av sina bästa recept, anpassade för regionens typiska
pastasorter. För det finns egentligen ingenting som
heter italiensk pasta, däremot finns det lombardisk,
siciliansk och toskansk pasta. Och den gemensamma
nämnaren är att den alltid är bäst.

FOTO: MIRIAM PRIES

Pasta på italienska, Sara Berg
Juni 2021. 192 s. Inbunden. Omslag och form: Jonas
Cramby. Foto: Miriam Preis. Format: 170 x 230
mm.

sara berg är frilansjournalist och barista. Hon skriver
om kultur, mat och resor för bland annat Sydsvenskan,
Expressen, Svenska Dagbladet, DI Weekend, Buffé
och Gourmet. Hon pratar italienska och älskar gnocchi,
mozzarella och en bra cappuccino.
miriam preis är frilansande fotograf med fokus på
reportage, mat, människor och resor. Hon är född i
Warszawa och äter allt som är salt, starkt och knaprigt.

ISBN 978-91-27-17280-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-17282-1
EBOK, PDF 978-91-27-17281-4
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Hundens språk och tankar
Per Jensen
PER JENSEN

Hundens språk
och tankar

Det är svårt att tänka sig mänsklig tillvaro utan hundar. De är en del av våra samhällen och våra liv. Vi har
dem för sällskap och rekreation, sport och friluftsliv,
vakt och jakt. De sanerar minfält, letar upp försvunna
människor, tröstar gamla och sjuka och kan till och
med hjälpa barn att lära sig läsa.
Nya forskningsrapporter om hundens biologi och
psykologi kommer ständigt och det som tidigare
betraktats som sanning ställs på huvudet. Här kan du
läsa om dagens kunskapsläge när det gäller hundens
ursprung, beteende, språk och tankeförmåga. Boken
ger dig en unik inblick i vad den moderna vetenskapen
har att säga om hundens inre liv.
Hundens språk och tankar gavs första gången ut 2011
och kommer nu i en efterlängtad reviderad utgåva.

FOTO: LINDA PRIEDITIS

är professor i etologi vid Linköpings universitet. Han är ofta anlitad som föreläsare och sprider
med stor entusiasm kunskap om de senaste forskningsresultaten. Per har tidigare skrivit en rad böcker på
Natur & Kultur, bland annat Djurens känslor – och vår
känsla för djur (2018), Att leva med hund – en guide till
dina hundår (2020) och nu senast Världens vanligaste
fågel – en kärleksförklaring till höns (2021).

per jensen

Hundens språk och tankar, Per Jensen
Juni 2021. 192 s. Inbunden. Omslag och form: Jens
Klaive. Foto: Linda Prieditis. Format: 170 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17274-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-17276-0
EBOK, PDF 978-91-27-17275-3
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OMSLAGSBILD: VEM ÄR VEMS? AV ALEX HOWES

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.

Innehåll
Kolla väskan! Elisabet Ericson & Ebba Forslind
Vem är vems? Alex Howes
Bak och fram. Om kroppen, Anna Fiske
Kråkans vilda piratsommar, Frida Nilsson
Tjuvdrottningen, Johan Rundberg
Allt som inte syns, Katarina von Bredow

s. 4
s. 6
s. 8
s. 10
s. 12
s. 13

Maj
Augusti
Maj
Juni
Maj
Juni

S O M M A R 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · I N N E H Å L L

3

Kolla väskan!
Elisabet Ericson & Ebba Forslind

Kolla väskan! Elisabet Ericson & Ebba Forslind
Maj 2021. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:
180 x 180 mm
ISBN 978-91-27-16492-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16494-9
EBOK, PDF 978-91-27-16493-2

4

Väskor gör oss lätt nyfikna, vad finns inuti? I väskor
kan man gömma saker, hitta saker, packa saker. Barn
som flyttar mellan en förälder och en annan har kanske
särskilt stor igenkänning i detta att ständigt packa en
väska, vad ska med och vad ska lämnas kvar?
Kolla väskan är en interaktiv lekbok för det lilla
barnet. Boken öppnas som en väska och vid varje
bläddringstillfälle får vi gissa vad som ligger i väskan
samtidigt som vi får följa en liten flicka från morgon
till kväll, från mamma till pappa, med lek i parken och
picknick i väskan däremellan. Till stunden det är dags
att släcka lampan.
elisabet ericson (född 1986, Sundsvall) gick ut programmet för illustration och grafisk design vid Konstfack 2015. Hon är bosatt i Stockholm och frilansar som
illustratör. Hon debuterade med Jag är sju djur 2018,
våren 2021 kom uppföljaren: Blunda!
ebba forslind (född 1985, Stockholm) gick ut Konstfack 2013 och har därefter arbetat som författare och
illustratör och gett ut flertal böcker. Debuten Jättejätte
bråttom (2017) nominerades till Elsa Beskow-plaketten.
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Vem är vems?
Alex Howes

Vem är vems? Alex Howes
Augusti 2021. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Format:
215 x 215 mm
ISBN 978-91-27-17061-2
EBOK, EPUB3 978-91-27-17063-6
EBOK, PDF 978-91-27-17062-9

LÄS OCKSÅ:

När Henry går hemifrån stryker sig Bob mot hans
ben, Henry tror att Bob har tråkigt utan honom. Men
vad Henry inte vet är att Bob lever ett hemligt liv. Så
fort hon kan sticker hon iväg till Gubben Garn som
bor på 42:an. Gubben Garn bjuder alltid på massor av
godsaker. När han drar på Bob en stickad tröja får hon
bråttom iväg till Lilly, som presenterar henne som ”vår
bandmaskot”, för de andra bandmedlemmarna. När
de inte vill leka hoppar Bob av bandet och drar vidare
till Stig Blom, trädgårdsmästaren. Bob, eller Rosy
som Stig kallar henne undrar varför hon varit ute hela
natten igen. Bob hjälper Stig att ta upp de lökar han
just satt ner. Sen får Bob bråttom hem för att slappa på
mattan, lagom till att Henry kommer hem.
En lekfull bilderboksberättelse som vänder upp och
ner på frågan om vi äger våra husdjur eller om de äger
oss. Kanske är det så att vi alla, inklusive katter och
barn, äger rätten till en egen värld.
alex howes illustratör och animatör, är ursprungligen från London men bor numera i Stockholm. Hon
debuterade med Vem är vilse? 2018. Om jag bodde någon
annanstans kom 2019. 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.

ISBN 978-91-27-15312-7

6
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Bak och fram. Om kroppen
Anna Fiske
Alla har en framsida. Och en baksida. Alla kroppar är
olika, de kan vara korta, långa och ha olika färg. Här
får vi möta både små och stora vuxna, krokiga som
raka. Vi får gissa vem som är gammal och vem som är
ung och var det växer skägg och hår och var det inte
gör det, när det passar att ha kläder och när det passar
mindre bra. Vi får fundera på vilka ställen det känns
ok att någon annan tar på. På näsan? På rumpan? Det
viktiga budskapet att du har rätt till din egen kropp
genomsyrar hela boken.
Bak och fram – Om kroppen är en omfångsrik, lärorik
och rolig bok som talar om kroppens olika delar och
funktioner på samma lättsamma och tillgängliga sätt
som Göra barn.

Bak och fram. Om kroppen, Anna Fiske
Maj 2021. 3–6 år. Översättning: Hanna
Skogar Sundström. 88 s. Inbunden. Format:
210 x 285 mm
ISBN 978-91-27-17064-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-17066-7
EBOK, PDF 978-91-27-17065-0

anna fiske (f. 1964) är illustratör, bilderboksförfattare,
serietecknare och bildkonstnär. Hon har fått många
priser och utmärkelser för sitt kreativa och nyskapande
arbete inom barnboksfältet och har bl.a. varit nomiFrån kropp
en kan
komma till
många
nerad till Alma-priset. Fiskes
böcker
hardet
översatts
många språk och fått ett strålande mottagande.

olika slag

LÄS OCKSÅ:

Kurr!

ISBN 978-91-27-16393-5
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Ho

ÅH!

NEJ!

Nyfiken

Bestämd

GRRRR!

Allvarlig

Arg

Trött

Förälskad

Kråkans vilda piratsommar
Frida Nilsson
En nyskriven berättelse om Ebba och Kråkan, fristående från Frida Nilssons debutroman Kråkans otroliga
liftarsemester!
Ebba har längtat ända sedan Kråkan gav sig av. Varför svarar han inte på hennes brev? Nu är det sommarlov och Ebba har outhärdligt tråkigt. En kväll ringer
telefonen. Det är Kråkan! Och han väntar på stationen.
Med sig har han alla brev han skrivit men inte skickat
och en liten nyköpt cykel, en trehjuling. Kråkan har
vilda idéer om att fånga pirater på Åland. De smider
planer hela natten. Tidigt nästa morgon ger de sig av
mot färjan, utan vare sig pengar eller biljetter. Nu kan
äventyret börja!
har sedan debuten 2004 utkommit med
bl.a. de populära böckerna om Hedvig, Apstjärnan,
Jag, Dante och miljonerna och Jagger Jagger. Ishavspi
rater belönades med Expressens Heffaklump samt med
Nils Holgersson-plaketten och ska liksom Apstjärnan
filmatiseras. Flera av Fridas böcker har nominerats till
Augustpriset och Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris och är översatta och prisbelönta även
utomlands. Lindormars land utkom 2020.
alexander janson är en eftertraktad och internationellt känd illustratör, grafisk formgivare och animatör
bosatt i Göteborg, han har illustrerat Ishavspirater, Det
tunna svärdet och en lång rad andra titlar. 2020 tilldelades han Elsa Beskow-plaketten för bäst illustrerade
bok: Tassemarker skriven av Ebba Berg.
frida nilsson
Kråkans vilda piratsommar, Frida Nilsson
Juni 2021. 6–9 år. 140 s. Inbunden. Omslag
och inlageillustrationer: Alexander Jansson.
Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16041-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-16042-2
EBOK, PDF 978-91-27-16046-0
LJUDBOK 978-91-27-16044-6

LÄS OCKSÅ:

ISBN 978-91-27-15957-0
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FOTO: ELLIOR COLLIN

Vem är Kråkan?
Kråkan är ett av mina debut-alter egon, en figur
som för sjutton år sen fick representera min
barnsliga sida, medan Kråkans kompis Ebba fick
företräda den ordentligare halvan.
Vem tycker du ska läsa böckerna om Kråkan?
Den som vill ha en lättsam och – förhoppningsvis –
rolig ingång till mitt författarskap!
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Tjuvdrottningen
Johan Rundberg

Tjuvdrottningen, Johan Rundberg
Maj 2021. 9–12 år. 184 s. Inbunden. Omslag:
Alvaro Tapia. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16406-2
EBOK 978-91-27-16407-9
LJUDBOK 978-91-27-16408-6

MÅNVIND & HOFF 2

Våren 1881. Stockholm rustar för att fira ankomsten av
den berömda Vegaexpeditionen. Vid basaren på Norrbro flockas publiken runt en nervkittlande knivkastarföreställning. Mika betraktar den vackert klädda
knivkastarkvinnan utan att riktigt kunna sätta fingret
på vad som skaver. Väl tillbaka på barnhuset oroar sig
Mika över två av de föräldralösa barnen som har förändrats och börjat skolka från skolan. Snart inser hon
att barnen svävar i större fara än de själva förstår. För
att rädda dem måste Mika sätta sitt eget liv på spel.
Mika Månvind har av överlevnadsskäl blivit skicklig
på att uppfatta detaljer, hon rör sig mellan de olika
samhällsklasserna, hör rykten och skvaller på gatorna
i kvarteret. Valdemar Hoff arbetar vid polisens detektiva avdelning, är ständigt i konflikt med ledningen,
allmänt obekväm och till det yttre en brutal maktutövare som ingen vågar sig på. Men det visar sig att han
får stor nytta av Mika, när det gäller att lösa svårlösliga
fall. Liksom hon av honom, t.ex. när hon hamnar i fängelse. De blir ett oväntat radarpar och deras samarbete
utvecklas till en udda vänskap.
Andra delen i serien om Månvind & Hoff!

LÄS OCKSÅ:
Höst
2021

Jan
2021

johan rundberg har skrivit bilderböcker, lättläst och
för 9–12: Kärlekspizzan och Knockad Romeo samt nu
senast serien Häxknuten: Vålnadens röst, Kejsarens grav
och Skuggornas ö.

”Sällsynt skickligt berättad, med humor och intelligens
och flera överraskande vändningar. Och riktigt riktigt
läskig.” dagens nyheter om Vålnadens röst

ISBN 978-91-27-16403-1
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Allt som inte syns
Katarina von Bredow
Relationer och dilemman för mellanstadiet i en ny
stark bok av Katarina von Bredow.
Joel ska börja 6:an och det betyder högstadiet och en
ny skola. Men redan första dagen står det klart att
ingenting kommer förändras. Mobbarna är kvar och
värst av alla är Ester, hon är riktigt elak och får med
sig de andra. För Joel handlar livet om att kryssa
genom korridorerna utan att bli sedd, att planera hur
snabbt han ska röra sig över skolgården och navigera
genom håltimmar. En kväll när han är ute med sin
hund ser han någon på en bänk i parken. Någon som är
ledsen och blodig i ansiktet. Det är Ester. Hon får följa
med Joel hem och en särskild vänskap uppstår där de
båda kan dela med sig av sina hemligheter. Ester har
en pappa som super och slåss, Joels mamma lämnade
familjen och flyttade till Umeå med sin nya man och
Joel har knappt sett henne sedan dess. I skolan fortsätter allt som vanligt, men i hemlighet kan Ester och
Joel, mobbaren och den mobbade, dela allt det där som
inte syns.

Allt som inte syns, Katarina von Bredow
Juni 2021. 9–12 år. 250 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16915-9
EBOK 978-91-27-16916-6
LJUDBOK 978-91-27-16917-3

katarina von bredow har varit verksam som författare sedan 1991 och skrivit ett tjugotal böcker för
barn och unga. Hon har tilldelats ett flertal priser
såsom Barnens Romanpris av Sveriges Radio, Astrid
Lindgren-priset och Bokjuryns pris.
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