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Våld och nära samtal
Wera von Essen
Jag tänkte, alla dessa år, så länge jag kan minnas, har världen varit det svåraste, blir jag till i världen så finns jag ändå
inte, vilket bekräftades en gång för alla på sluten avdelning,
jag liknar det ibland vid kloster, den andra sidan från vilken
illusionen blir påtaglig och vetskapen om att jag ändå aldrig
var där, det spelar alltså ingen roll, alltså kan jag lika gärna
berätta, alltså kan jag vara ett redskap.
I sin sorg över kontaktlösheten i världen tar hon fyrans
buss genom staden. I den finns älskare som slår på rätt sätt,
psykoanalys, hotelljobb, kyrka. Där finns en växande tro
och en längtan efter att ge sig själv fullkomligt.
Wera von Essen har skrivit en suggestiv roman om
smärta och andlig kamp, om perversionens förhållande till
det heliga och om relationer i en tid där kärleken tycks lysa
med sin frånvaro.
gjorde en uppmärksammad debut 2018
med En debutants dagbok, som belönades med Borås
Tidnings debutantpris.
wera von essen

Våld och nära samtal, Wera von Essen
April 2020. 130 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Martin Farran-Lee. Format:
135x190 mm
ISBN 978-91-27-16643-1
EBOK 978-91-27-16644-8
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Skuggspel
Joseph O’Connor
Abraham var en ivrig teaterbesökare, recensent, en försynt
beundrare från Dublin och blivande författare. Henry var
en av den tidens stora aktörer, en diabolisk uppenbarelse
med stora gester och livsfarlig inlevelse. Ellen var kanske
den mest sammansatta konstnären av de tre, hon spelade
Ofelia, lady Macbeth, Margareta i Faust och Desdemona i
Othello, och trollband sin samtid.
Abraham som hette Stoker i efternamn, och blev mer
känd under smeknamnet Bram, gick till historien med
sin femte roman Dracula. Henry hette Irving i efternamn
och gick till historien i största allmänhet, kanske mest för
att ha inspirerat till porträttet av den blodtörstige greven
från Transsylvanien. Ellen Terry hänförde Oscar Wilde
och målaren Sargent, och lever vidare både i dikt, bild och
minne än i dag. De tre utgjorde en dynamisk trio som skådespelare (Irving och Terry), teaterdirektör (Irving) och
ekonomichef (Stoker) på Lyceum Theatre i London, en epok
som lyser än i dag.
I Joseph O’Connors roman Skuggspel spelas denna
dynamik upp, skuggsidorna och laddningarna mellan dessa
tre, mot en fond av det viktorianska Londons sexualpanik
och nattliga mord. Framför allt är det en roman om det
kreativa sinnet och om hur erfarenhet, intryck och fantasi
kan ingå de mest märkvärdiga legeringar, hur en excentrisk
teaterdirektör kan transformeras in i litteraturen som den
odödlige odöde framför andra, greve Dracula.

Skuggspel, Joseph O’Connor
Maj 2020. Översättning: Gunnar Petterson.
340 s. Inbunden med skyddsomlsag.
Omslag: Sara R Acedo. Format: 135x210 mm
ISBN 978-91-27-15838-2
EBOK 978-91-27-15840-5

är en av irlands främsta prosaister. Han
fick sitt genombrott med den Dickensinspirerade romanen om den irländska svälten, Havets stjärna, som kom på
svenska 2005.
joseph o’connor
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Vi är Orlando – En amerikansk
tragedi
Johan Hilton
JOHAN HILTON

V I ÄR O R L A N D O
En amerikansk tragedi

Vi är Orlando – En amerikansk tragedi,
Johan Hilton
Juni 2020. 340 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Kajsa Bergström Feiff.
Format: 135x210 mm
ISBN 978-91-27-15790-3
EBOK 978-91-27-15792-7
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Klockan är två på natten till söndagen den 12 juni 2016
när den första rapporten kommer. En tungt beväpnad man
har klivit in genom dörren på nattklubben Pulse, någon
kilometer från Orlandos centrum, och börjat skjuta, rakt in
mot dansgolvet.
Innan polisen hinner stoppa massakern har 49
människor skjutits till döds i den dittills dödligaste
masskjutningen i USA. Attentatet utfördes av en ensam
islamist, offren var unga människor ur företrädesvis Orlandos latinamerikanska hbtq-kretsar.
Berättelsen om Orlando tog snabbt form. Attentatet var
ett hatbrott riktat mot hbtq-samhället i hela världen och i
skuggan av Disney World samlade sig staden för att hedra
offren. Men händelsen visar sig vara mer komplicerad än
vad den först verkar.
Genom att tala med människor som överlevde, och
anhöriga till dem som mördades och andra i Orlando som
på olika sätt berördes skildrar Johan Hilton en stad och ett
land tiden efter katastrofen.
är författare till två kritikerrosade böcker
och journalist på Dagens Nyheter.
johan hilton
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Där solen aldrig går ned
Henrik Brandão Jönsson

FOTO: PRIVAT

Med utgångspunkt från de sju dödssynderna berättar
Henrik Brandão Jönsson den osannolika historien om hur
ett av Europas fattigaste länder en gång i tiden var världens mäktigaste nation.
Arvet efter det globala imperiet har gjort portugisiskan
till världens tredje mest talade europeiska språk. Betydligt fler har portugisiska som modersmål än franska, tyska
och italienska. Ändå får den portugisisktalande världen
sällan någon uppmärksamhet. Hur kan det komma sig att
vi inte hör mer av världens sjunde största språk – som talas
av en kvarts miljard människor – på fyra av jordens fem
kontinenter?
De forna portugisiska kolonierna fungerar idag som sina
grannländers motpoler där sex, sprit och spel frodas. I de
flesta fall är synden så påtaglig att det går att dela in den
portugisiskspråkiga världen efter de sju dödssynderna. I
Goa har droger och frosseri fått fäste. I Macao har pengar
och girighet tagit över. På den paradisliknande ön TimorLeste frodas högmod och i det sexiga Moçambique lever
vällust. I det temperamentsfulla Angola växer vrede och i
det livsnjutande Brasilien breder lättja ut sig. Allt medan
moder Portugal känner avund inför allt det hon skapat
utomlands, men inte fått till på hemmaplan.
henrik rrandão jönsson är författare och journalist.
Han bor i Rio de Janeiro och är DN:s korrespondent i
Latinamerika.

Där solen aldrig går ned, Henrik Brandão
Jönsson
Augusti 2020. 280 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Elina Grandin/Zie. Format:
135x210 mm
ISBN 978-91-27-16764-3
EBOK 978-91-27-16765-0
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Cykeltjuven
Peter Kadhammar
Man säger att Sverige är splittrat som aldrig förr. Ökade
klassklyftor, motsättningar mellan stad och land, skjutningar och techmiljardärer, kulturmän och vårdkriser.
Men det finns en sak som förenar oss – cykeln.
Den är en frihetsmaskin, en källa till enorma pengar för
industrimagnaten och hyggliga inkomster för tjuven; en
väg ut i världen för de cyklande bröderna i Vårgårda och en
nyckel till samhället för budet från Pakistan.
Peter Kadhammar har skrivit en underbart underhållande och tankeväckande bok om män och kvinnor i dagens
Sverige, om människor och deras cyklar.

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

På en och en halv timme hörde femhundra personer
av sig. För en cykel som han gått ner på gården och
hämtat. Daniel sålde den till en bonde som kom in
från landet någonstans. De träffades utanför Nettobutiken. På väg tillbaka ringde Daniels telefon och en
kvinnlig röst undrade om cykeln fanns kvar och samtidigt som han talade med henne såg han en annan
kvinna som ställde ifrån sig en cykel utanför Bergsgatakiosken, så Daniel sa ja. Han gick fram och tog
cykeln medan han fortfarande talade i telefonen, en
vågad manöver eftersom ägaren bara var några meter
bort.
Han mötte köparen utanför Enögla Livs, fick
trehundrafemtio kronor och var tillbaka i lägenheten
innan Eremiten hunnit dit från deras första affär,
Eremiten var som sagt ganska seg.
De pratade om vilket genidrag de hade gjort. På
en enda dag hade de tjänat sjuhundra kronor. Och
svaren på annonsen fortsatte att ticka in, nu var de
uppe i åttahundra. Tänk, sa Daniel, om vi skulle sno
åttahundra cyklar, hur mycket pengar skulle inte det
bli?

Cykeltjuven, Peter Kadhammar
Maj 2020. 260 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Sanna Sporrong. Format:
135x210 mm
ISBN 978-91-27-15981-5
EBOK 978-91-27-15982-2

(född 1953) är journalist och författare.
Han fick Stora journalistpriset 2000 och har publicerat
sju böcker, den kritikerrosade debuten Berättelsen om
Srebrenica (1995). Han är knuten till Aftonbladet.
peter kadhammar
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Hundens kärlek
Clive Wynne

FOTO: PRIVAT

Vad gör hundar speciella?
Våra vänner hundarna kännetecknas av något som varje
hundägare omedelbart känner igen: deras översvallande,
exceptionella förmåga att knyta vänskapsband med oss
människor. Inte med något annat djur har människan haft
en långvarigare och mer djupgående relation. Hunden har
varit människans kärleksfulla följeslagare sedan årtusenden.
Den framstående hundforskaren Clive Wynne berättar
här lättsamt och engagerat om vad vetenskapen säger om
hundens sanna natur. Det är inte deras intelligens som
skiljer dem från andra djur. Nya psykologiska metoder,
modern hjärnforskning och avancerad dna-analys har gjort
det möjligt att studera hundar på ett nytt sätt. Det kan
kallas hundens hypersociabilitet, men som hundälskare
kan vi helt enkelt kalla det hundens kärlek.
Viftande svans, blicken fäst vid ditt ansikte och kanske
en slick med tungan. Din hund älskar dig – och du kan inte
låta bli att älska tillbaka. Hundens kärlek är den sanna
grundvalen för relationen mellan hund och människa.
är professor i psykologi i USA, specialiserad
på relationen mellan hund och människa. Han är uppvuxen
i Storbritannien och har tidigare arbetat i Australien och
Tyskland.
clive wynne

Hundens kärlek, Clive Wynne
Juli 2020. Översättning: Claes Bernes.
300 s. Inbunden. O
 mslag: Nils Olsson.
Format: 135x210 mm
ISBN 978-91-27-16218-1
EBOK 978-91-27-16219-8
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Djupsinne
Peter Godfrey-Smith
Djupsinne tar oss med under havsytan där vi får en titt på
den egensinniga och synnerligen intelligenta bläckfisken.
På levande och elegant prosa spårar Godfrey-Smith medvetandets uppkomst från det ögonblick då livet skapades till
det att individer började tänka och uppleva sin omvärld.
Framställningen bygger på fascinerande anekdoter från
författarens många dykningar utanför Australiens kust
och på aktuell forskning om bläckfiskar.
(f 1965) är professor med inriktning
på biologisk filosofi vid University of Sydney, Australien.
peter godfrey- smith

«En oerhört insiktsfull och njutbar bok.» los angeles times
«Fascinerande och ofta förtjusande» the times
FOTO: PAUL MOREJÓN

Djupsinne – Hur bläckfisken började tänka,
Peter Godfrey-Smith
Maj 2020. Översättning: Claes Bernes. 300 s.
Inbunden. Omslag: Nils Olsson. Format:
135x210 mm
ISBN 978-91-27-16604-2
EBOK 978-91-27-16605-9
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Jag anklagar
Kim Salomon

FOTO: LUNDS UNIVERSITET

”Jag anklagar …!” – så lyder världens mest berömda
tidningsrubrik. Émile Zola var författaren, och i sin artikel
från 1898 vände han sig direkt till Frankrikes president
med en skarp protest mot domstolens behandling av den
judiske officeren Alfred Dreyfus, oskyldigt dömd för
högförräderi.
Artikeln är också berömd för att debatten gav upphov till
ett nytt ord: intellektuell, ursprungligen ett negativt laddat
ord myntat av Zolas fiender och åsyftande en som lägger sig
i otillbörligen.
Men ett fenomen är ofta äldre än ordet för det. Det är
möjligt att spåra de intellektuella tillbaka till upplysningens kyrkokritiker, renässansens humanister, medeltidens
klerker – ja, varför inte ända tillbaka till antikens filosofer.
De intellektuellas historia är länge en framgångssaga, trots
att de under 1900-talet många gånger sviker idealen och
stödjer totalitära regimer. I våra egna dagar har tidvattnet
vänt och sociala medier, kändiskultur, populism och antiintellektualism ger anledning till dystra framtidsutsikter …
Denna långa historia spårar Kim Salomon i sin bok, ett
försök att få klarhet i vilka de intellektuella varit, vad de
kallat sig, hur de grupperat sig och mot vilka, samt vilka
metoder de använt och vilka samhällsförändringar de
bidragit till. Det blir en ryckig historisk resa med många
förarbyten, och vilken nästa station på resan blir återstår
ännu att se.
kim salomon, prof. em i historia, Lunds universitet, har
Jag anklagar – De intellektuellas historia,
Kim Salomon
Augusti 2020. 300 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslag: Annika Lyth.
Format: 155x228 mm
ISBN 978-91-27-14778-2
EBOK 978-91-27-14779-9
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forskat om samtidshistoria, flyktingströmmar, fredsrörelser, värderingsförändringar. Bland hans utmärkelser kan
nämnas det prestigefyllda Rausingska forskningspriset
2016 för hans ”långvariga arbete med att öka förståelsen
för historiska och samtida konflikter och de många gånger
långvariga skeenden som ligger bakom till synes plötsligt
uppblossande motsättningar” – aspekter som onekligen är
aktuella även i denna bok.
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Den svenska idrottens historia
Jens Ljunggren
Det allra mesta vi läser om idrott handlar om stjärnorna,
världsmästerskapen, rekorden. Men idrott är så oerhört
mycket mer: kroppsideal, folkrörelse, organisering,
statskontroll, hälsa, utopi, träning, prestige, regler, vetenskap, kön, uppfostran, pengar, politik – och historia, för
idrotten har inte utvecklats oberoende av övriga skeenden i
det förflutna.
När den svenska idrottens historia nu får sin första
heltäckande genomgång är det sådana aspekter som står i
blickfånget. Från Gustav Vasas fäktskola till dygnetruntöppna gym – här skildras bakgrunden och sammanhangen
som gör den svenska idrottens senaste 500 års utveckling
begriplig.
är professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms universitet. Hans forskning berör,
förutom idrottshistoria, bland annat manlighet och emotionshistoria.
jens ljunggren

FOTO: JOHAN PILHBLAD, CENTRUM FÖR IDROTTSFORSKNING

Den svenska idrottens historia,
Jens Ljunggren
Maj 2020. 300 s. Inbunden. Omslag: Beatrice
Bohman. Format: 155x228 mm
ISBN 978-91-27-15122-2
EBOK 978-91-27-15123-9
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Söndagsvägen
Peter Englund

FOTO: THRON ULLBERG

En kväll i juli 1965 påträffas en ung kvinna död i sitt hem
i ett idylliskt radhusområde söder om Stockholm. Polisen
avfärdar det först som självmord, men snart står det klart
att hon blivit mördad. Men av vem – och hur? Därmed
inleds den största och mest komplicerade mordutredningen
i Sverige före Palmemordet. Den legendariske kommissarien G.W. Larsson leder arbetet.
Mordet väcker stor uppmärksamhet, och även stor
skräck, för det visar sig att gärningsmannen gått till verket
med stort raffinemang, och utredarna fruktar en upprepning. När mördaren till slut grips visar det sig att han
funnits under polisens näsa hela tiden. Och inte nog med
det: han frikänns sensationellt nog i tingsrätten.
Söndagsvägen, som bygger på djupgående arkivstudier och intervjuer, är inte bara den sanna berättelsen
om ett brott, utan är även en skildring av Sverige under
rekordårens topp, och då inte bara av dess välstånd och
framtidsoptimism, utan även av dess förträngda och mörka
undersida.
(f. 1957) är fil.dr i historia och professor.
Han har skrivit en rad böcker om svensk och internationell
historia, som i flera fall varit succéer även utomlands. Han
är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och var
2009–2015 dess ständige sekreterare.
peter englund

Söndagsvägen – Berättelsen om ett mord,
Peter Englund
Juli 2020. 334 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Niklas Lindblad.
Format: 120x180 mm
ISBN 978-91-27-16002-6
EBOK 978-91-27-16003-3
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Människor i rörelse
Henrik Höjer
Vad har cyklar, ångbåtar, luftballonger och skateboards
gemensamt? Jo, de skapade moralpanik en gång i tiden.
Nya tekniker har ofta utlöst starka känslor – anhängarna
är överdrivet optimistiska, kritikerna extra pessimistiska.
I dessa fall handlar det om sätt att förflytta sig, nya möjligheter att få oss människor i rörelse.
Denna bok berör ett antal sådana genombrott – från den
första flotten till rymdturismen via simkonstens och skidåkningens historia. Den handlar inte så mycket om transporterna i sig, utan mer om hur de förändrat vårt sätt att
tänka och vara. Viljan till rörelse tycks nämligen definiera
vår art bättre än något annat, och vill vi förstå människan
bör vi därför ägna en tanke åt de innovationer som satt
henne i rörelse.
(f. 1968) är fil.dr i historia, vetenskapsjournalist och författare. Han medverkar regelbundet i
bland annat Svenska Dagbladet, Forskning & Framsteg,
Axess, Modern Psykologi, Populär Historia, Kvartal och
Språktidningen. Han har bland annat arbetat på Uppsala
universitet, Historisk Tidskrift, Forskning & Framsteg och
Gapminder. Han har rest i över 50 länder och hoppas vara i
rörelse livet ut.
henrik höjer
FOTO: PRIVAT

Människor i rörelse – Nio innovationer som
förändrat världshistorien, Henrik Höjer
Maj 2020. 200 s. Danskt band. Omslag: Elsa
Wohlfahrt. Format: 135x210 mm
ISBN 978-91-27-14571-9
EBOK 978-91-27-14572-6
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nyutgåva

Brev från nollpunkten
Peter Englund
Brev från nollpunkten är en samling historiska essäer
som på olika vis berör och belyser det mörka 1900-talet.
Styckenas motiv spänner över första världskriget, seklets
startpunkt och urkatastrof, och det lika förödande andra
världskriget och den totalitära erfarenheten i dess stalinistiska och nazistiska skepnader.
Peter Englund ger detaljskarpa och drabbande skildringar av personer och händelser, fenomen och miljöer.
Här kan man läsa om vad som hände när Hitler och Stalin
tävlade om att bygga världens största byggnad; om ryskan
som tillbringade hela sitt unga liv i bolsjevikernas jet-set
men som miste allt i 30-talets utrensningar; om den första
eldstormen och atomvinterns vridna logik; om Förintelsen
och om den SS-man som i hemlighet försökte stoppa den.
Kort sagt: ett möte med hjältar, hantlangare och åskådare,
offer och bödlar i detta det mest våldsamma och tragiska
sekel som historien skådat.
Denna reviderade utgåva av Englunds Augustprisnominerade verk är försedd med illustrationer och ett nyskrivet
efterord.

Brev från nollpunkten – Historiska essäer,
Peter Englund
Juni 2020. Omslag: Niklas Lindblad.
ISBN 978-91-27-15262-5
EBOK 978-91-27-15263-2

«Essäerna har en mörk intensitet och en innehållsrikedom,
som gör att man läser den åter och åter, för att inte gå miste
om något.» upsala nya tidning
«Briljant krigshistoria från en man som hatar krig. Lysande
folkbildning. Viktig och omskakande läsning.»
aftonbladet
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Albert Speer och sanningen
Gitta Sereny

Albert Speer och sanningen, Gitta Sereny
Maj 2020. Omslag: Beatrice Bohman
ISBN 978-91-27-16814-5
EBOK 978-91-27-16815-2

HISTORIEHYLLAN

Vem var Albert Speer? Trots hans memoarer, dagböcker,
intervjuer och vittnesmål har åsikterna gått isär. Han var
en av få högutbildade i kretsen kring Hitler, ofta utpekad
som führerns särskilda favorit. Mot slutet av kriget var han
Tysklands näst mäktigaste man och bidrog till att förlänga
plågorna genom att in i det sista pumpa in resurser i krigsekonomin. Som en av få dömda i Nürnberg tycktes han
visa ånger över kriget och förintelsen, och för somliga blev
han ”den gode nazisten” som efterkrigstidens Tyskland så
innerligt behövde för sitt samvetes skull.
Ingen har trängt djupare in i gåtan Albert Speer än Gitta
Sereny. Hennes mästerverk Albert Speer och sanningen
är resultatet av tolv års research, inte minst intervjuer
med Speer själv. Boken är på samma gång en välberättad
historik över Tredje rikets uppgång och fall, en biografi
med psykologisk fingerspetskänsla och ett mästerprov i
historieforskning.
Denna nyutgåva har kompletterats med ett nyskrivet förord av historikern och författaren Tobias Berglund.
(1923–2012), journalist och författare med
ungersk-österrikiskt ursprung, bodde och verkade i Storbritannien större delen av sitt liv. Hennes böcker handlade
ofta om beryktade personer och, utifrån hennes grundtes
att ingen föds ond, hur de gjorde sina val i livet.
gitta sereny

«Ett mästarprov i historisk och inkvisitorisk teknik.»
telegraph

«En omistlig upplevelse, som bättre än någon annan bok
visar hur nazisteliten fungerade … De personer som vi
föredragit betrakta som själlösa maskiner återbördas sina
känsloliv.» financial times
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Titel
Förnamn Efternamn

FOTO:

Fyra prästgårdsbarn och en hund springer över en blåsig
hed. Det är en underlig plats, där fantasin härskar och allt
du diktar kan bli verklighet. En ljunghed där en blyg flicka
10. Doing the work
4. Att tämja vargar & äga naturen
kan bli både hertig och sjöfarare.
– Jacqueline Woodson
– med Lars Berge
I en annan tid följer soldaten Shaw den smala vägen
mellan liv och död, vilse i ett krig ingen förstår. Det stora
kriget kallas det av dem som var med, som om alla andra
krig gömts av detta väldiga – en kamp som gör likbål av
en hel värld.
Fantasi, finurlighet och glömda språks grå nycklar är
vad som öppnar portar mellan världar – till landskap av
Svindlande höjder eller Dödens underjordiska hamnar.
Eva-Marie Liffners femte roman Blåst! handlar om
barnen Brontë, den handlar om en soldat vilse i det f örsta
världskriget, men främst är det en historia om f antasins
kraft och förmåga att övervinna såväl glömskan som döden.
På ett överraskande sätt väver hon samman s yskonen
Brontës fantastiska världar med J.R.R. Tolkiens, hundra
år senare. Blåst! är en hyllning till litteraturens förmåga att
sudda ut gränser mellan dröm och vaka, m
 ellan nu och då.
har tidigare varit verksam som journalist och har belönats med ett flertal priser för sitt författarskap, bland annat Polonipriset för sin debut Camera (2001)
och Göteborgs-Postens litteraturpris 2012. Hon har nominerats till Augustpriset två gånger, för r omanerna Imago
(2003) och Lacrimosa (2011). Blåst! är hennes femte roman.
eva-marie liffner

Titel. Författare
Månad 2020. XXX s. Band. Omslag: Format:
XXX x XXX mm
ISBN 978-91-27-XXXXX-X
EBOK

3. Sprängkraft & kärlek i orten
– med Saman Sokhanran

2. Hur ska vi tänka bättre?
– med Åsa Wikforss

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

Jag som var så rolig
att dricka vin med
Rebecka Åhlund
«Herregud vilken tur att detta blev bok!
272 sidor kärlek, och en given present till
alla som behöver just det.» aftonbladet

Factfulness
Hans Rosling
«En av de viktigaste böcker jag någonsin
läst - en oumbärlig guide till hur man lär
sig att se klart på världen.» bill gates
April 2020. Omslag: Conny Lindström. 978-91-27-16833-6

Augusti 2020. Omslag: Frans Enmark. 978-91-27-16108-5

Allt jag fått lära mig
Tara Westover
”Det här är en fullständigt makalös,
självbiografisk berättelse om en ung
kvinna som visar en ofattbar styrka i
möte med extrem fattigdom och fanatisk
religiositet.” ingalill mosander, go’kväll
Juli 2020. Omslag: Conny Lindström.
Omslagsillustration: Patrik Svensson. 978-91-27-16834-3
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Paus
Patrik Hadenius
”En äkta ögonöppnare.” bodil jönsson,
fysiker och författare
April 2020. Omslag: Nils Olsson. 978-91-27-82836-0

Bomullsängeln
Susanna Alakoski
«Perkele anamma, vilken fantastisk
roman Susanna Alakoski har skrivit!»
tara
Juli 2020. Omslag: Sara R. Acedo. 978-91-27-16835-0

Där livet är
fullkomligt
Silvia Avallone
«En läsupplevelse om klass, könsroller och
adoption som rör sig i samma miljöer som
oförglömliga debuten Stål» bäst just nu,
m-magasin
Maj 2020. Omslag: Eva Lindeberg. 978-91-27-16836-7

Wolf Hall
Hilary Mantel

För in de döda
Hilary Mantel

Juli 2020. Omslag: Harper Collins Publishers
978-91-27-16739-1, WEYLER FÖRLAG

Maj 2020. Omslag: Harper Collins Publishers.
Omslagsillustration: Andy Bridge
978-91-27-16740-7, WEYLER FÖRLAG
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Gelato
Angelo & Hanna Scarfò
En natt satt vi och fantiserade om vad vi skulle vilja jobba
med. Vi pratade om vad det är som gör livet meningsfullt
och vad som gör oss lyckliga. Det kan låta klyschigt, men
att göra andra människor glada toppade listan. Men hur
gör man då någon annan glad? Jo, genom att servera
gelato förstås!

FOTO: LENNART WEIBULL

Sedan 2014 driver Hanna och Angelo Gelato Scarfò i
Ålsten, Stockholm, där de dagligen producerar gelato
med de finaste råvarorna från både Sverige och Italien.
Mejerier och bär från Sverige och citron, nötter, choklad och lakrits från Italien. Resultatet blir utöver det
vanliga. I boken delar de med sig av drygt 30 av sina
bästa recept på både gelato och sorbet. Du hittar allt
från jordgubbssorbet, blåbärssorbet och fior di latte till
körsbärsgelato och gianduja – choklad- och hasselnötsgelato. Dessutom finns recept på kalla desserter som
tartufo och glasstårta, samt tips om utrustning, tillverkning och olika råvaror.
träffades då de båda bodde i
Milano. Efter flytten till Stockholm öppnade de Gelato
Scarfò, en av Sveriges bästa gelaterior. Deras personliga gelatofavoriter är nocciola och cioccolato fondente.
hanna och angelo scarfò

Gelato, Angelo & Hanna Scarfò
Maj 2020. 144 s. Inbunden. Omslag: Eva Liljefors.
Foto: Lennart Weibull. Format: 180x230 mm
ISBN 978-91-27-16696-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-16697-4
EBOK, PDF 978-91-27-16698-1

24

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 0

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

25

Roots – jamaicansk mat
och kultur
Kristian Smith
För 20 år sen var jag en färsking i restaurangköket, en
kille som precis avslutat kockskolan i London. Det var då
min jamaicanska pappa för första gången tog med hela
familjen till ön. Väl där hamnade vi inte bland turisternas lyxiga hotellkomplex – pappa visade oss det riktiga
Jamaica. Att bo och äta med lokalbefolkningen gjorde att
jag på allvar upptäckte mina jamaicanska rötter. Den
rökiga doften från brinnande pimentoträ i grillar fullpackade med jerk-kyckling, de kryddiga fiskrätterna nere
vid stranden, stoltheten och glädjen i matlagningen – allt
detta vill jag förmedla i denna bok. Jamaicansk matkultur är ett resultat av öns spännande historia, och jag har
gett mig själv i uppdrag att sprida all den kunskap jag
lyckats samlat på mig.
flyttade till Sverige från London 2010,
och har sedan dess arbetat på Street Gastronomy och
Hobo Hotel i Stockholm. I Roots lär han utan genvägar ut hemligheterna bakom autentisk jamaicansk
mat.

FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON

kristian smith

Roots – Jamaicansk mat & kultur, Kristian Smith
Maj 2020. 160 s. Inbunden. Omslag: Scott McNally.
Foto: Christian Gustavsson. Format: 180x240 mm
ISBN 978-91-27-16461-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16462-8
EBOK, PDF 978-91-27-16463-5

26

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 0

Tälja köksredskap
Moa Brännström Ott
När jag täljer blir jag rofylld. Det är min avslappning,
och samtidigt en påminnelse om skogen – en plats jag
alltid saknar när jag inte är där. Att tälja bruksföremål
till köket adderar en dimension till det meditativa, det är
en konkret anledning till att plocka upp den där grenen
som arboristerna i parken precis sågat ner. Skedar, slevar
och salladsbestick fyller nödvändiga funktioner i köket,
och varje gång jag använder dem påminns jag dessutom
om hur viktigt skapandet är för mig. Även av något så
anspråkslöst som en smörkniv i björk.

FOTO: FREDRIK OTTOSSON

I den här boken visar Moa Brännström Ott hur du
kommer igång med täljandet, var du får tag på trä och
vilka täljgrepp du behöver kunna. Steg för steg lär
du dig att tälja raka skedar, böjda slevar, smörknivar,
stekspadar och kåsor. Du får också lära dig hur du
håller kniven vass och sköter om din yxa.
är finsnickare och har täljt sedan
barnsben. Hon har en examen i möbelsnickeri från
Capellagården och har tidigare skrivit boken Trä –
snickerihandbok för inredning och odling (2017).
moa brännström ott

Tälja köksredskap, Moa Brännström Ott
Juni 2020. 128 s. Inbunden. Omslag: 		
Stefan E
 ngblom. Foto: Fredrik Ottosson.
Format: 170x230 mm
ISBN 978-91-27-16795-7
EBOK, EPUB3 978-91-27-16797-1
EBOK, PDF 978-91-27-16798-8
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Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare
kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att
genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka
för tolerans, humanism och demokrati.
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Liten handbok vid läggdags
Paule Battault & Anouk Ricard
En serie tillägnad de minsta, och deras föräldrar. En
hjälp för att ta sig igenom de moment under dagen där
det ibland hakar upp sig.

Liten handbok vid läggdags, Paule Battault &
Anouk Ricard
Maj 2020. 0–3 år. 16 s. Kartong.
Format: 175x175 mm
ISBN 978-91-27-16664-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-16665-3
EBOK, PDF 978-91-27-16666-0

L Ä S OCKSÅ:

Natten faller. Dags för alla barn att gå och lägga sig.
För vissa är det här den bästa stunden på dagen. För
alla andra finns denna lilla handbok! För ganska
många barn kan läggdags nämligen vara en källa till
oro vilket gör att man gärna drar ut på processen med
kramar och pussar, sånger, glas med vatten och en
sista tur till toaletten eller pottan. Här är en bok för
att snabbare komma till ro, för barnen och deras vilsna
vuxna.
Anouk Ricards illustrationer avdramatiserar dragkampen mellan det lilla barnet och föräldern, så att
man kan närma sig läggdags med ett lättat leende.
är journalist specialiserad på att skriva
för barn, om konst, hantverk och djur. Hon samarbetar med diverse olika tidningar och förlag och bor i
Toulouse i södra Frankrike.
anouk ricard har gått konstskola i Strasbourg och
arbetat med animerade kortfilmer. Som illustratör
har hon samarbetat både med tidningar och förlag och
har vunnit priser för sina tecknade serier för barn och
vuxna. Är numera bosatt i Lyon.
paule battault

Presscitat i översättning från franska:
«En humoristisk text med hysteriskt roliga illustrationer. Det är en fest att läsa! » nous voulons lire
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Bilderboksklassiker - pärlor som förtjänar att läsas om och om igen.

Vad tänker Knodden?
Knodden är 5 år, 3 månader och 23 dagar gammal.
Han står och väntar på morfar. Det snöar. Det snöar på
Knodden, det snöar på marken, det snöar på vägen, det
snöar på morfars vinterbil. Det snöar på hela världen.
Vad tänker Knodden?
Filosofiskt finstämd berättelse av författaren och
journalisten george johansson vackert illustrerad av
anna- clara tidholm .
Juli 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Omslag: Format: 170x215 mm
ISBN 978-91-27-16679-0, EBOK 978-91-27-16683-7

Badbaljan
Lotten badar i badbaljan. Det är härligt. Tänk om det
inte fanns vatten! Då skulle det inte finnas något liv,
berättar pappa. Lotten har hört om planeterna och om
djuren som krälade upp på land, rovdjuren och pansar
hajen som åt med jättestora tuggor fast man inte får,
och andra knasiga djur. Vad kommer efter aporna
frågar Lotten? Du, svarar pappa.
Juli 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Omslag: Format: 170x215 mm
ISBN 978-91-27-16516-8

Måntornet
Sindre tycker att månen är det mest spännande av allt.
Kan man ta sig dit på något sätt? En berättelse om ett
barn som hittar egna lösningar och låter upptäckarlusten och fantasin få fritt spelrum.
per gustavsson är en av våra mest anlitade illustratörer och författare med en lång produktion bakom sig.
Juli 2020. 3–6 år. 32 s. Inbunden. Omslag: Format: 170x215 mm
ISBN 978-91-27-16513-7

Paola Persson Peroni – Allas vän
Emi Guner & Maja Säfström
Vad folk inte verkar förstå är att Paola skulle vara
en väldigt bra bästis om hon bara kände någon som
var lite mer som hon själv – en som också älskar ord,
mumier och dagdrömmar. Någon som vet precis hur
den andra tänker och känner. Som kan viska de rädd
ande orden varje gång klassens översittardrottning
försöker styra ens liv. Eller hjälpa till att krångla sig ur
pinsamma situationer – som att bli extremt kissnödig
uppe i ett träd mitt under en filminspelning. Men finns
en sådan tvillingsjäl och i så fall: var hittar man den?
Varmt och vardagsnära om kompisrelationer för		
6-9 år. Första delen i en serie om Paola Persson Peroni.
är copywriter, översättare och författare.
Hon har skrivit Nina-serien på annat förlag.
maja säfström är illustratör och författare till serien
Fantastiska fakta om djur.
emi gunér

Paola Persson Peroni – Allas vän, Emi Guner &
Maja Säfström
Juni 2020. 6–9 år. 148 s. Inbunden. Format:
150x200 mm
ISBN 978-91-27-14659-4
EBOK 978-91-27-14665-5

VÅR 2021
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Arlo Finch i Skuggornas rike
John August

I SKUGGORNAS RIKE

Arlo har återvänt till Pine Mountain efter ett händelserikt sommarläger där han nästan förlorade livet. Nu
måste han förbereda sig på att börja i en ny skola med
nya faror och dessutom planera sin farligaste färd: den
till Kina för att hämta hem pappa. Men de mystiska
Eldriga har en annan plan och Arlo måste välja mellan
att rädda sin familj och sina vänner eller att rädda
Långskogen.
Mysfantasy för mellanstadiet!
har skrivit filmmanus till Kalle och Chokladfabriken, Big Fish, Charlie’s Angels, CorpseBride och
Frankenweenie. Han är uppvuxen i Colorado men bor i
Los Angeles med sin man, deras dotter och en hund.
john august

Arlo Finch i Skuggornas rike, John August
Augusti 2020. 9–12 år. 300 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 145x210 mm

«Ett spännande äventyr fullt av dunder och magiska
under!» ransom riggs , författare till Miss Peregerines hem för besynnerliga barn

ISBN 978-91-27-16658-5
EBOK 978-91-27-16659-2

L Ä S OCKSÅ:
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Extrem överlevnad
David Long
En samling sanna berättelser om människor som
överlevt fasansfulla olyckor. Perfekt för Guiness
rekordbok-läsarna, YouTube-tittarna och faktaboks
älskarna.
Några av händelserna är mer kända, t.ex. om Shackletons expedition till Antarktis och Aron Ralstons
berättelse om hur han skar av sig armen för att komma
loss från en klippskreva, men de flesta är mindre kända
som den om Poon Lim, som överlevde 133 dagar ute
på Atlanten när båten han arbetade på blev sänkt av
en u-båt och sjuttonåriga Juliane Kloepcker som föll
ur ett kraschande flygplan och vandrade i nio dagar
genom regnskog innan hon fick hjälp.
är en brittisk författare och journalist som
bland annat har arbetat för Sunday Times och London Evening Standard. Han skriver både för barn och
vuxna.
reine rosenberg har bland annat illustrerat Ingela
Korsells bok Väsenologi.
david long

Extrem överlevnad, David Long
Maj 2020. 9–12 år. 115 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Reine Rosenberg. Format:
170x240 mm
ISBN 978-91-27-16577-9
EBOK 978-91-27-16578-6

«Såväl barn som vuxna kommer att fängslas av de här
verkliga berättelserna.» daily telegraph
«Fascinerande bok.» sunday times
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Humlan Hanssons hemligheter
Kristina Sigunsdotter &
Ester Eriksson

Humlan Hanssons hemligheter, Kristina
Sigunsdotter & Ester Eriksson
Maj 2020. 9–12 år. 128 s. Inbunden. Omslagsform:
Kerstin Elias Costa. Format: 150x200 mm
ISBN 978-91-27-16583-0
EBOK 978-91-27-16584-7
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Humlan ska bli konstnär precis som faster Fanny som
älskar ost och konst och alltid säger vad hon tycker.
Inte alls som Humlans mamma som går på stenåldersdiet och suckar åt allt. Men nu har faster Fanny tappat
livsgnistan och slutat att skapa. Dessutom har Humlans bästa vän övergivit henne för hästtjejerna. Ibland
känns det som om Humlan förvandlats till ett akvarium av tårar och då måste hon låsa in sig på skoltoaletten och tömma ut lite. Hon är faktiskt rätt bra på att
gråta. Kanske ska hon bli både berömd konstnär och
filmstjärna när hon blir stor?
Med drastisk humor och på fullaste allvar berättar Kristina Sigunsdotter och Ester Eriksson om en
alldeles vanlig ovanlig elvaåring som försöker hitta sitt
sammanhang i en värld full av skräckinjagande sexor,
vilsna vuxna och sömnlösa nätter.
skriver böcker för unga och
vuxna, poesi, låttexter och dramatik.
ester eriksson är konstnär och serietecknare och
har bland annat gett ut Jag, Esters rester och Det finns
ingenstans att fly.
kristina sigunsdotter
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Lycka är för losers
Wibke Brueggeman
Phoebe Davies är övertygad om att kärlek är något som
bör undvikas till vilket pris som helst. Varför skulle
man gå omkring och oroa sig för något som ändå bara
gör att man blir en total idiot? Sedan Phoebes bästis
Polly blev förälskad i Tristan – han som inte ens kan
cykla – har hon helt glömt Phoebe och verkar bara bry
sig om att hångla. Phoebe tänker absolut inte bli kär.
Men det blir inte alltid som man tänkt sig.
En rolig feelgood-berättelse med en stark berättarröst som kommer få dig att både skratta och gråta!
växte upp i Tyskland och USA
och flyttade till Storbritannien vid 19 års ålder. Hon
har studerat skådespeleri och gått författarutbildningen vid universitetet i Bath. Hon har också arbetat
som glassförsäljare och översatt böcker i geologi.
wibke brueggemann
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«Alldeles, alldeles underbar!» nina wähä, författare till
Testamente
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Inte din baby
Seluah Alsaati
Jag var hos en kille och hans lägenhet var sjuka grejer,
det fanns en målning av 2Pac som täckte en hel vägg. Men
han prata nonstop som att jag var hans publik. Visst han
hade para, men han hade ännu mer luft, så jag lacka.
Reste mig för att tagga. Han sprang efter som en liten
valp och fråga varför jag lämna. Jag gav honom ett tips
till nästa gång: ”Visa intresse för din dejt, ställ frågor och
lyssna på svaret. Då kommer det gå bra för dig. Det är
synd, för jag gillar din lägenhet.”
Samira har tre krav på en kille. Han ska kunna bete
sig, vara intelligent och kunna tillfredsställa en tjej.
Men att hitta en som uppfyller alla kraven verkar
svårare än att hålla ett par vita sneakers vita. Men så
träffar hon Nabil och allt verkar stämma. Han uppmuntrar henne att skriva raptexter och intresserar sig
för hennes fotboll. Lite för intresserad kanske? Snart
vill han kontrollera allt hon gör och tillvaron
blir hetsig.
är folkbildare och organisatör och har
skrivit rap, poesi och dramatik. Inte din baby skrevs
som en monolog för Stadsteatern 2017, men är omskriven till en ny berättelse i bokform. Seluah är uppvuxen
i Akalla och bor i Skärholmen.
seluah alsaati
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