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Przewalskis häst
Maja Lunde
100 000 sålda exemplar i Sverige av Binas historia
och Blå.

Przewalskis häst, Maja Lunde
Januari 2021. Översättning: Lotta Eklund.
460 s. Inbunden. Omslag: Conny Lindström.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17033-9
EBOK 978-91-27-17034-6
LJUDBOK 978-91-27-17035-3

Przewalskis häst är historien om världens sista riktiga vildhästar. De målades i grottor i Frankrike för tusentals år
sedan och levde i århundraden på de mongoliska stäpperna,
men blev under 1900-talet utrotade överallt utom i europeiska djurparker och reservat.
Genom tre berättelser följer vi zoologen Michail från S:t
Petersburg, som på 1880-talet reser till Mongoliet för att
jaga de mytomspunna hästarna, veterinären Karin, som
leder arbetet med att återföra vildhästarna till stäpperna
efter Sovjetunionens fall på 1990-talet, och Eva, som år
2064 kämpar för att kunna bo kvar på sin gård i Norge
tillsammans med dottern Isa, samtidigt som världen runt
omkring dem håller på att falla samman.
Przewalskis häst är en roman om människor och djur, och
om människodjuret. Hur har människan påverkat andra
arter på jorden? Vad skiljer oss från djuren? Har vi någon
möjlighet att korrigera våra misstag? Och vad krävs för att
vi alla ska överleva?
är en av Norges mest lästa författare. Hennes
första roman för vuxna, Binas historia, kom ut på svenska
2016 och blev genast en världssensation, den var Tysklands
mest sålda bok 2017 och har översatts till 38 språk. 2018
utkom Blå och Przewalskis häst är den tredje fristående
delen i en planerad romankvartett om de skrämmande
klimatförändringar jorden just nu genomgår. Maja Lunde
är bosatt i Oslo.
maja lunde
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Är mor död
Vigdis Hjorth
”Djupt omskakande, brutalt ärligt och skickligt genomfört.” dagbladet
”Hardcore om mor! Vem hanterar svåra teman bättre?
Relationen mellan mor och dotter kan knappast skildras
mer hjärtskärande än Vigdis Hjorth gör det.” vg 5/6

FOTO: AGNETE BRUN

Johanna lever sedan tre decennier i USA, med sin man och
deras son. När hennes man plötsligt dör beslutar hon sig för
att flytta tillbaka hem.
Men vad finns kvar av livet i Norge och vad kan hon
förvänta sig att komma tillbaka till? Och hur ska hon bygga
en bro mellan den hon var då – och den hon är nu. Är mor
död skildrar hur Johanna rannsakar sina livsval och hennes
försök att förstå – och närma sig – sin egen mor och hennes
livsbeslut. Varför blev livet som det blev och vad hade kunnat bli annorlunda?
är en av Norges främsta författare. Arv och
miljö blev hennes stora internationella genombrott, boken
nominerades till Nordiska rådets litteraturpris och National Book Award i USA för bästa översatta roman.
vigdis hjorth

Är mor död, Vigdis Hjorth
Mars 2021. Översättning: Jens Hjälte.
340 s. Inbunden. Omslag: Conny Lindström.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16992-0
EBOK 978-91-27-16993-7
LJUDBOK 978-91-27-16995-1

6

S KÖ N L I T T E R AT U R · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 1

Över 100 000 sålda exemplar
i Sverige av Arv och miljö

Mansklubben
Leonard Michaels
”Leonard Michaels skriver prosa av utsökt klarhet.”
ian mcewan

FOTO: PRIVAT

Sju män träffas i en villa i Berkeley. Det är sent sjuttiotal
och det pågår en revolution, kvinnorörelsen står inför sina
största framgångar. De sju männen är vänner, bekanta,
främlingar. De träffas för att starta en mansklubb, vars
syfte inte är uppenbar för någon av dem. Men i takt med att
kvällen går infinner sig en stark och brinnande önskan att
prata om sina känslor och sina liv. Kramer påstår att han
legat med 600 kvinnor, Berliner och hans fru misshandlar
varandra som förspel, Cavanaugh är för evigt fast i bilden
av sig själv som framgångsrik ung basketspelare. Och
Terry, han kan inte komma över Deborah Zeller.
Mansklubben, som utkom i original i USA 1981, är en
absurd skröna, en oavbrutet underhållande roman om män
och manlighet.
(1933-2003) var en amerikansk författare, mest känd för sin kortprosa. Han publicerade fem
samlingar med noveller och två romaner, samt essäer och
pjäser. Han var professor i engelsk litteratur på University
of California och skrev regelbundet för The New Yorker.
leonard michaels

”Tjechov och Kafka, med ett stänk av Chaucer, hade kunnat skriva Mansklubben. Den är lysande.”
the new york times

Mansklubben, Leonard Michaels
April 2021. Översättning: Britt Arenander.
500 s. Inbunden. Omslag: Elina Grandin.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17150-3
EBOK 978-91-27-17151-0
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Är det barnen, baby?
Kristofer Folkhammar
Är det barnen, baby? Kristofer Folkhammar
Mars 2021. 240 s. Inbunden. Format:
135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16477-2
EBOK 978-91-27-16478-9
LJUDBOK 978-91-27-17142-8

Om relationer, föräldraskap och bögliv.
Vad är det som gör att man fastnar för vissa? Vad är kärlek?
Är sex en hang-up?
Mannen i Kristofer Folkhammars nya roman har huvudet
fullt av frågor. Samtidigt som han försöker komma underfund med vad det innebär att vara förälder till dottern
Sandra, och dela ansvar med medföräldern Julia, slits han
mellan två stora kärlekar: Den trygge pojkvännen Alexander och den undflyende, före detta älskaren Jeremie.
Under en sommarnatt skriver han ett brev till en vän.
Barnet sover i rummet intill, och brevet vecklar ut sig,
genom natten, till en öm och klarsynt mosaik, där berättaren försöker samla ihop sig själv, sitt liv: Från att komma
ut till att inseminera. Från ensamhet till nya sätt att skapa
och arrangera intimitet.
Är det barnen, baby? är en bok om relationer. Om föräldra
skap och bögliv. Om när livsprojekten barn och kärlek från
början är åtskilda. Och om vad det är att komma nära en
annan människa.
är författare och kritiker, detta är
hans femte skönlitterära verk.
kristofer folkhammar

8

S KÖ N L I T T E R AT U R · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 1

FOTO: MIKE K ARLSSON LUNDGREN

VÅ R 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R

9

Lejonburen
Ulrika Kärnborg
”Sverige har fått sin egen Hilary Mantel.”
expressen

FOTO: MAGNUS BERGSTRÖM

Trots att hon kämpat i åratal för att göra sig fri från
kronan, ångrar hon sig nu bittert.
Instängd på slottet Versailles, efter att ha mördat sin
stallmästare, tänker Kristina tillbaka på sitt stormiga liv.
När hon är sex år gammal dödas hennes far i kriget.
Medan kungens kropp forslas från ett slagfält på kontinenten, isolerar sig änkedrottningen i sitt slott. Svarta tyger
täcker hennes fönster. Hon sörjer sin make, och att hennes
position är så ogynnsam. I stigande maktlöshet ser hon sitt
gamla liv försvinna. Alla de viktiga besluten fattas av männen i Riksrådet. Värre är att de beslutar att skilja henne
från dottern.
Drottning Kristina är ett barn, ständigt påpassat, med
förväntningar på sig att axla det största av ansvar. Den
unga drottningen uppfostras av kanslern Axel Oxenstierna
för att ta över styret när hon har åldern inne, men förväntas
framförallt bli det gynnsamma parti varpå freden kan vinnas. Vad hon själv vill är det ingen som tänker på, förrän
hon tillträder tronen och själv börjar fatta beslut om hur
hon vill leva sitt liv.
Det blir en maktkamp på liv och död.
I Lejonburen skildrar Ulrika Kärnborg en ensam
monark, hennes väg till makten och beslutet att överge den.

Lejonburen, Ulrika Kärnborg
Mars 2021. 320 s. Inbunden. Omslag: 
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm

ulrika kärnborg är författare och dramatiker. Hon debuterade som skönlitterär författare 2008 med den uppmärksammade historiska romanen Myrrha, 2015 utkom Saturnus
tecken, som precis som Lejonburen utspelar sig i stormakts
tidens Sverige.

ISBN 978-91-27-14248-0
EBOK 978-91-27-14494-1
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Vittring
Ola Nilsson
”Språkligt befinner vi oss i Torgny Lindgren-land, och kanske granne med Nikanor Teratologen i Övre Kågedalen?
Och är det inte en smula Jonas Gardell? … Hundarna är en
kolsvart roman. Och riktigt, riktigt bra.”
sr om Hundarna

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

I ett litet samhälle i Jämtland lever Sigrid och Ilian. Till
hösten är det tänkt att Sigrid ska lämna byn och börja på
gymnasiet i stan, men mensen är fem veckor sen och hon
har ännu inte fått antagningsbeskedet. Hennes kille Ilian
är fyra år äldre och står längst ned i hierarkin i samhället.
Han är lite av en loser, men Sigrid och Ilian har något speciellt ihop. Något som både lockar och skrämmer i den lilla
byn. Under några heta sommardagar skruvas spänningarna i byn upp och Sigrid och Ilian rör sig långsamt men
säkert mot en katastrof.
är författare och översättare. Han belönades
med Norrlands litteraturpris 2010 för romanen Hundarna.
2015 belönades han med Svenska Dagbladets litteraturpris för romanen Isidor och Paula. Vittring är hans sjunde
roman.
ola nilsson

Vittring, Ola Nilsson
Januari 2021. 200 s. Inbunden. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-14324-1
EBOK 978-91-27-14325-8

VÅ R 2 0 2 1 · N AT U R & K U LT U R · S KÖ N L I T T E R AT U R

11

Våra kroppar, deras slagfält
Christina Lamb

Våra kroppar, deras slagfält. Vad krig gör
med kvinnor, Christina Lamb
Mars 2021. Översättning: Hillevi Jonsson.
400 s. Inbunden med skyddsomslag.
Omslag: Sara R. Acedo.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-15812-2
EBOK 978-91-27-15814-6

I trettio år har den brittiska journalisten Christina Lamb
bevakat krig och konflikter världen över. I alla krigszoner
hon rapporterat ifrån har hon träffat kvinnor som utsatts
för systematiska våldtäkter. Våra kroppar, deras slagfält
är Lambs storartade reportagebok om de tysta brott som
drabbar kvinnor, sliter isär familjer och bryter ner samhällen.
Lamb tar oss med på en resa mellan kontinenter och storstäder, byar och flyktingläger. Vi möter Victoire i Rwanda,
Graciela i Argentina, Bakira i Bosnien och Naima i norra
Irak – kvinnorna som har överlevt och som nu hjälper
andra att läka. Men också kvinnorna som gått under.
Våldtäkt som vapen i krig utförs inte av enstaka militärer, det utförs på massiv skala. Ändå är det krigsbrott som
sällan utreds eller erkänns. Den här boken levandegör kvinnorna världen över som sätter ljus på ofattbara mänskliga
handlingar och ger en helt ny bild av hur krig ser ut.
är en prisbelönt utrikeskorrespondent för
The Sunday Times i England och författare till ett flertal
böcker, däribland Jag är Malala som hon har skrivit tillsammans med Malala Yousafzai.
christina lamb

”Det här är den mest drabbande och upprörande bok jag
någonsin läst. Det måste ha krävt mod att researcha och
skriva den.”
anthony beevor
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”Trots att jag vittnade i en utländsk domstol med
utländska domare i rockar som talade på ett annat
språk var jag inte rädd, för när du talar sanning
har du inget att frukta.”
”Mina hobbies är att röka och jaga våldtäktsmän.”
Hon skämtar inte. Hon har spårat upp över
hundra hittills. 29 har blivit åtalade i Haag
och 80 i Bosnien.
Kvinnor är inte enbart åskådare till historien.
Det är dags att sluta berätta bara halva berättelsen.

FOTO: CHRISTINA LAMB

Vit skörhet
Robin DiAngelo
Bästsäljaren som har fått vita amerikaner att börja
prata om sin roll i rasismen.

FOTO: GABRIEL SOLIS

I denna ögonöppnande bok utforskar Robin DiAngelo
det fenomen som kallas vit skörhet: vitas ovilja att förstå
vithetens roll i det rasistiska systemet. På ett effektivt sätt
går DiAngelo igenom de försvarsmekanismer som vita
ger uttryck för när rasism och vithet kommer på tal: ilska,
rädsla, skuld eller tystnad; bara det faktum att bli tilltalade som vita får många att känna sig angripna.
Denna olust att prata om vithetens roll i rasismen förhindrar, enligt DiAngelo, viktiga samtal och omöjliggör reell
förändring. Den vänder sig direkt till vita och sätter ord
på något som kan vara obekvämt, men som också kan vara
livsförändrande.
Vit skörhet har sedan den utkom 2018 fått ett ofattbart
kulturellt genomslag och förändrat samtalet om ojämlikhet
i USA.
är forskare vid University of Washington i
Seattle, utbildare och föreläsare.
robin diangelo

Vit skörhet. Därför är det så svårt för vita att
prata om rasism, Robin DiAngelo
Januari 2021. Översättning: Peter Staffansson. 200 s. Inbunden med skyddsomslag.
Omslag: Louis Roe. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17143-5
EBOK 978-91-27-17144-2
LJUDBOK 978-91-27-17200-5
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Så blir du en antirasist
Ibram X. Kendi
EN AV ÅRETS BÄSTA BÖCKER
new york times book review, time , washington post,
publishers weekly, kirkus reviews

npr,

FOTO: JEFF WATTS

Motsatsen till rasism är inte icke-rasism utan antirasism.
Det är historikern Ibram X. Kendis budskap i den uppmärksammade bästsäljaren Så blir du en antirasist, som har
gjort honom till en av USA:s viktigaste tänkare om rasism.
I korta berättelser väver han samman historiska skeenden och vardagsnära berättelser. Kendi diskuterar
grundläggande begrepp som makt, biologi, kropp, kultur,
etnicitet, vit, svart, framgång, överlevnad och kommer
fram till att förändring bara kan uppnås om vi aktivt söker
den. Han riktar fokus snarare på idéer och handlingar än på
identitet och berättar personligt om sitt eget antirasistiska
uppvaknande. Antirasism är en transformativ samhällskraft, menar han.
är professor i historia vid Boston University. Han vann National Book Award 2016 för sin debutbok
Stamped from the beginning, om rasismens idéhistoria i
USA. Kendi har även skrivit bästsäljande barn- och ungdomsböcker och är skribent på The Atlantic.
ibram x . kendi

Så blir du en antirasist, Ibram X. Kendi
Januari 2021. Översättning: Erik M
 acQueen.
300 s. Inbunden med skyddsomslag.
Omslag: Greg Mollica. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91 27 17145-9
EBOK 978-91-27-17146-6
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Konstringar
Maria Lind

ILLUSTRATION: BERND KRAUSS

Samtidskonsten kan vara en svamp, en spegel, en kniv
och ett redskap för att förstå existensen. Med Konstringar
bjuder Maria Lind, curator och skribent med en lång internationell bana, in till möten med tjugo nyckelverk från de
senaste tjugo åren. Det är ett subjektivt urval som introducerar den konstintresserade till det nya milleniets vassaste
konst.
Verken är skapade av några av vår tids mest omtalade
konstnärer men även av mindre kända namn. Alla har
något viktigt att säga om den tid vi lever i. Lind beskriver
också de teman, metoder och sammanhang som konsten
frammanar och konfronterar och diskuterar bland annat
ekonomi, teknologi, klimat, ojämlikhet och hantverkets
återkomst.
Konstringar är en kärleksförklaring till konstens möjligheter att ställa svåra frågor och formulera vår tids berättelser – dess förmåga att beröra oss.
är curator, skribent och pedagog. Hon har bland
annat varit intendent på Moderna Museet och chef för Tensta konsthall, Iaspis och masterprogrammet i curating på
Bard College i New York. 2016 var hon konstnärlig ledare
för Asiens största konstevenemang, Gwangjubiennalen.
Hon är för närvarande kulturråd vid Sveriges ambassad
i Moskva. Konstringar är hennes första bok på Natur &
Kultur.
maria lind

Konstringar. Vad gör samtidskonsten?
Maria Lind
April 2021. 280 s. Inbunden. Omslag:
Parasto Backman. Format: 155 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17094-0
EBOK 978-91-27-17095-7
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Mina ryska vänner
Johanna Melén

är journalist på Sveriges Radio. Detta är
hennes första bok.
johanna melén

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

I september 1999 anländer Johanna Melén till Sankt
Petersburg. Hon ska studera rysk litteratur på universite
tet och har bestämt sig för att bo i studentkorridor för ryska
studenter. Det är bara åtta år sedan Sovjetunionen bröts
upp och kommunismen byttes ut mot ohejdad kapitalism.
Bekvämligheterna i korridoren lämnar en del att önska,
men Johanna har bestämt sig för att uppleva Ryssland
tillsammans med ryssarna, hon vill få ryska vänner och
tala ryska.
Snart delar hon rum med Olga, och umgås med Sveta och
Natasja.
Samtidigt som Johanna försöker integrera sig sker flera
spektakulära terrordåd mot bostadshus i Moskva och
andra städer, kraftiga explosioner som dödar hundratals
civila.
Terrorister från Tjetjenien pekas ut och i den nya politiska situation som uppstår utropas den i princip okände
fd KGB-agenten Vladimir Putin till premiärminister.
Bara några månader senare, på nyårsafton 1999, efter
hans kraftfulla svar på terrorhandlingarna, blir han till
förordnad president efter Boris Jeltsin.
Mina ryska vänner är berättelsen om några vänner i
Sankt Petersburg, en skildring av hur Putin kom till makten – och vad som hände sedan.

Mina ryska vänner. En berättelse om Putins
Ryssland, Johanna Melén
Mars 2021. 400 s. Inbunden. Omslag:
Conny Lindström. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17173-2
EBOK 978-91-27-17174-9
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Häxmodern
Marko Lamberg

FOTO: TAGE RÖNNQVIST

När Malin Matsdotter på 1630-talet flyttade till den
svenska stormaktens huvudstad från Österbotten i
Finland kunde hon inte ana sitt öde. Hennes liv innehöll
en rad tragedier, men kulmen nåddes när rädslan för den
svarta magin och jakten på misstänkta häxor tog fart i
Stockholm. ”Rumpare-Malin” stod bland de utpekade, och
under sensommaren 1676 brändes den avskyvärda finska
trollpackan levande.
Hon var inte det enda offret för stadsbornas vrede – bara
några veckor senare började överheten inse att hennes dom
och hela den omfattande klappjakten på häxor var resultatet av rädsla, påtryckningar och lögner. Hundratals barn,
ungdomar och pigor hade uppträtt med fabulerade vittnesmål i rätten – bland dem Malins egna döttrar.
Berättelsen om Malin och hennes ödessystrar lyfter fram
ett mörkt kapitel i det tidigmoderna samhället där bara en
sanning var tillåten. Det är också en berättelse om hierarkier i gungning, bristen på rättsskydd samt rädslan för
förtappelse och för det som var annorlunda. Boken bygger
på ett omfattande källmaterial.
Professor marko lamberg är docent i nordisk historia vid
Tammerfors universitet och i gemenskaps- och samfundshistoria vid Jyväskylä universitet. Han har tidigare varit
professor i Stockholms historia vid Stockholms universitet.
I sin forskning har Lamberg fördjupat sig bland annat i de
tidiga sverigefinländarnas historia.

Häxmodern. Berättelsen om Malin
Matsdotter, Marko Lamberg
Januari 2021. 330 s. Inbunden. Omslag:
Camilla Pentti. Format: 148 x 210 mm

Boken utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet
i Finland.

ISBN 978-91-27-17152-7
EBOK 978-91-27-17153-4
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Riddarna och deras värld
Charlotte Borgerud

FOTO: PRIVAT

De legendomsusade riddarna känner vi numera bäst genom
populärkulturen. Men hur var de i verkligheten? Och vad
har de lämnat efter sig?
Det märkliga med riddarna var att de förväntades vara
krigare och gentlemän på samma gång – oövervinnliga på
slagfältet och outtröttliga i korståg, men också fromma i
kyrkan och belevade vid hovet. När de började framträda
som grupp led Europa av otyglat våld, och den höviska
kulturen utvecklades kring dem, med mildare ideal för
en ny tids krigare. En hel litterär tradition uppstod som
förevigade de höviska riddarna – men hur vanliga var de i
verkligheten?
Här får vi följa riddarna från vaggan till den ofta tidiga
och våldsamma graven. Vi besöker dem i borgen, i krig, på
tornering, i ordenssalen och i möten med såväl fiender som
sköna damer. Det visar sig att deras leverne skilde sig ganska drastiskt från populärkulturens bild, liksom från den
höviska bilden. Men en sak är samtidigt säker: även om den
höviska kulturen kunde stanna vid tomma ideal har dessa
ideal varit sällsamt långlivade. Ja, kanske just kärleken, av
allting, är det som överlevt längst av de krigiska riddarna?
är historiker och arkivarie. Hon har
skrivit populärt hållna artiklar och vetenskapliga uppsatser om allt från propaganda under den romerska senrepubliken till professorernas sociala nätverksskapande under
1700-talet. Den röda tråden är social manifestation och
dess uttryck under olika tidsperioder. Det här är hennes
debutbok.
charlotte borgerud

Riddarna och deras värld,
Charlotte Borgerud
Mars 2021. 220 s. Inbunden. Omslag: Elsa
Wohlfahrt-Larsson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17011-7
EBOK 978-91-27-17012-4
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Jag måste, när ingen annan vill
Karin Milles

FOTO: SARA MACKEY

Vem var Sophie Sager? Hon var misshandelsoffret som blev
kvinnorättskämpe, sömmerskan som blev författare, kvinnan på barrikaden som blev husmodern i Brooklyn.
Hon blev riksbekant genom det sensationella Sagerska
målet, ett av 1800-talets klassiska svenska rättsfall och
ett av de första där en kvinna väckt åtal för våldtäkt. Som
om det inte var nog valde hon därtill att själv försvara sig i
rätten, med sitt typiska yviga och orädda sätt.
Efter målet använde hon sin berömmelse för att ta till
orda mot patriarkala orättvisor – ”jag måste, när ingen
annan vill”, som hon sade. Men som den pionjär som hon
var blev hon både hånad och utskrattad. Efter några år
emigrerade hon till Brooklyn i USA där hon fortsatte sin
kvinnopolitiska kamp. När hon dog 1901, 75 år gammal,
hade hon nästan blivit lika ökänd i sin nya hemstad som i
sin gamla.
Det här är den första biografin som tar ett helhetsgrepp
om Sophie Sagers liv. Det finns många frågor att försöka
besvara: Varifrån kom hennes engagemang för kvinno
saken? Var hon så galen som tidningarna påstod? Och ligger
det någon sanning i ryktet att hon födde ett barn i lönndom?
är författare, språkforskare och lärare vid
Södertörns högskola. Till de tidigare publicerade böckerna
hör historieverk, mammadagböcker och språkhandböcker.
Hon skriver också regelbundet krönikor i Språktidningen.
karin milles

Jag måste, när ingen annan vill.
Kvinnorättskämpen Sophie Sager,
Karin Milles
Mars 2021. 270 s. Inbunden. Omslag: Håkan
Liljemärker. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16990-6
EBOK 978-91-27-16991-3
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Smittans rike
Agneta Rahikainen

är fil.dr i litteraturvetenskap och
författare till en rad litterära biografier – om Johan Ludvig
och Fredrika Runeberg, om Henry Parland och senast om
Edith Södergran, Kampen om Edith, biografi och myt om
Edith Södergran. För sitt författarskap har hon tilldelats
litterära pris såväl i Sverige som i Finland. Hon arbetar
som marknadsföringschef på Svenska litteratursällskapet
i Finland.

FOTO: PRIVAT

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar
och skönskrivningar. Sjukdomen smittar genom sexuell
överföring och kan leda till livslångt fysiskt och psykiskt
lidande, men den är mer än bara en sjukdom: den har varit
så belastad av skam, skuld, sensation och groteskeri att den
varit svår att diskutera i neutrala termer. Historien har en
klar början, med Columbus resor till Nya världen, och ett
slut genom penicillinets genombrott. Men den är ingalunda
utdöd, utan har levt upp igen i 2000-talets populärkultur.
I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen
familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska,
medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att
bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern
tid. Det leder henne in på frågor om samhällsmoral, rashygien, renlighet, sociala problem, prostitution och kvinnans
roll som mor och hustru. Att Franz Schubert, Charles Baudelaire och Karin Blixen förekommer i denna bok förvånar
kanske inte, men även Victoria Benedictsson och Richard
Wagner har plats här.
Är det något Rahikainen kan visa i sin exposé är det att
syfilisen har varit betydligt mer närvarande i det förflutna
än man kan tro, även om oförmågan – eller oviljan – att
sätta ord på det onda går som en röd tråd i de flesta berättelser.
agneta rahikainen

Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och
kropp, Agneta Rahikainen
April 2021. 300 s. Inbunden. Omslag:
Annika Lyth. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-17037-7
EBOK 978-91-27-17038-4
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Den uppfinningsrika planeten
Fredrik Moberg

FOTO: MARIA ROSENLÖF

Hur kan vi hitta lösningarna på klimatkrisen och andra
stora utmaningar vi står inför? Ett sätt är att lära av naturen, säger Fredrik Moberg.
Biomimikry kallas det när biologer samarbetar med arkitekter, ingenjörer och designers för att hitta och efterlikna
naturens bästa lösningar. Det handlar om att upptäcka och
förstå hur djur, växter, svampar och mikroorganismer löser
problem.
Här berättar Fredrik Moberg om vad som är på gång
inom fältet. Det handlar om att utvinna vatten direkt ur
luftens fuktighet, på samma sätt som ökenlevande skalbaggar gör, eller att utveckla färgämnen som likt fjärilars
vingar bryter ljuset i stället för att vara baserade på giftiga
pigment. Det finns experiment med ”flytande hajskinn”
som ska kunna minska båtars och flygplans bränsleförbrukning samt göra vindkraftverk mer effektiva. Eller vad
sägs om att imitera den afrikanska savannens termitbon
för att göra luftkonditioneringen mindre energikrävande?
Även på medicinens område kan biomimikry komma
på nya lösningar som gynnar oss människor, till exempel
hur elefanter undgår cancer. I boken får vi också stifta
bekantskap med tropikernas korallrev, som är så bra på
att hushålla med resurser att forskare studerar dem för att
förstå hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi.
är biolog och disputerade på en avhandling om korallrevens ekologi och resurshushållning. Han
driver organisationen Albaeco, som arbetar med populärvetenskaplig kommunikation och strategisk rådgivning
inom miljö, klimat och hållbarhet. Som forskare och lärare
är han även verksam vid Stockholm Resilience Centre på
Stockholms universitet.
fredrik moberg

Den uppfinningsrika planeten. 
Biomimikry och naturens lösningar på
vår tids utmaningar, Fredrik Moberg
April 2021. 250 s. Flexiband. Omslag:
Nils Olsson/Oink. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16602-8
EBOK 978-91-27-16603-5
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Träningsparadoxen
Daniel Lieberman

är professor i evolutionsbiologi vid
Harvard University. Detta är hans första bok på svenska.
Daniel Liebermans världsledande forskning på ursprungsbefolkningars traditionella ultralopp blev uppmärksammad över hela världen i boken Born to run av journalisten
Christopher McDougall.
daniel lieberman

FOTO: ELEANOR LIEBERMAN

Är vi födda att springa?
Träning är en motsägelsefull företeelse: sund men onaturlig, i sig kostnadsfri men i hög grad kommersialiserad
och en källa till välbehag och hälsa men också till skuldkänslor och skam.
I Träningsparadoxen tar författaren upp de motsägelser
och den förvirring som vår tids råd om träning brottas
med. Enligt samstämmiga experter behöver vi 150 minuters motion per vecka, men det sägs också att högintensiv
träning några få minuter per dag kan räcka för att hålla
oss i form. En del rekommenderar oss att lyfta hantlar och
skivstänger, andra förebrår oss för att vi slarvar med konditionsträningen. Å ena sidan tillråds vi att gå tiotusen steg
per dag och aldrig ta hissen, men å andra sidan får vi höra
att motionerande inte hjälper oss att bli av med onödiga
kilon. Somliga auktoriteter försöker övertala oss att jogga,
medan andra varnar för att löpning förstör knäna. Å ena
sidan uppmanas vi att ägna mer tid åt att vara aktiva och
att inte sitta hopsjunkna, men sedan blir vi tillsagda att
sova mer.
Varför är vetenskapen om träning så fylld av motsatser
och paradoxer?
Genom att granska vårt behov av fysisk träning ur ett
evolutionärt och antropologiskt perspektiv kan vi förstå dessa paradoxer. Ingenting hos träningens biologi är
begripligt annat än i evolutionens ljus, och ingenting hos
träningen som beteende är begripligt annat än i antropologins ljus, menar författaren. Det här är en bok lika mycket
för träningsentusiaster som för dem som är stressade av att
de aldrig kommer sig för med att motionera.

Träningsparadoxen. Varför vi mår bra av
fysisk aktivitet men helst vill slippa träna,
Daniel Lieberman
Januari 2021. Översättning: Claes Bernes.
495 s. Inbunden. Omslag: Nils Olsson/
Oinkn. Förord av Mats Börjesson, professor
och överläkare vid Sahlgrenska i Göteborg.
Format: 150 x 228 mm
ISBN 978-91-27-81939-9
EBOK 978-91-27-82810-0
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Pocket
En stund är vi vackra på jorden,
Ocean Vuong
April 2021. Omslag: Elina Grandin
ISBN 978-91-27-17156-5

”Intensivt och språkskimrande /…/ en sårig
och mänskligt angelägen berättelse. Omöjlig
att glömma.” borås tidning
”En roman som tar andan ur mig … det bästa
jag läst på länge.” vi läser

Gift, Tove Ditlevsen
Januari 2021. Omslag: Sara R. Acedo

”Gift är en knivskarpt kuslig bok som kryper
under huden på läsaren.” expressen

ISBN 978-91-27-16896-1

”Gripande missbruksskildring och ett
glänsande stycke kvinnolitteraturhistoria”
mmmm / m-magasin

Inlandet, Elin Willows
Mars 2021. Omslag: Eva Wilsson
ISBN 978-91-27-17159-6

”Det är vackert, kärvt och känsligt berättat,
om att vara stilla tills benen börjar vilja gå
igen – en verkligt stark debut.”
svenska dagbladet

”En riktigt stilsäker debutroman.”
arbetarbladet

Väderfenomen, Anna Fock
Mars 2021. Omslag: Sara R. Acedo

”Hänförande trovärdigt om en
strålningskatastrof.”

ISBN 978-91-27-17162-6

arbetarbladet

Nominerad till Augustpriset 2019.
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”Jennie Dielemans glänser i sitt sätt att skildra
en fruktansvärd sjukdom på ett sätt som ger
maktlösheten ett ansikte. Livets förgänglighet
blir så påtaglig att jag måste hämta andan
och påminna mig själv om att det inte är min
verklighet.” gefle dagblad

"Rapport från ett slakteri är det mest
angelägna, uppriktiga och intelligenta jag har
läst på länge." helsingborgs dagblad

Det sista solot, Jennie Dielemans
April 2021. Omslag: Ebba Bonde
ISBN 978-91-27-17158-9

Rapport från ett slakteri,
Lina Gustafsson
Januari 2021. Omslag: Elina Grandin
ISBN 978-91-27-17160-2

”Veterinären Lina Gustafssons skakande
rapport från ett slakteri är en både litterär och
saklig påminnelse om vad massproduktion av
kött innebär i praktiken.” svenska dagbladet
”Intresseväckande och personligt berättat när
journalisten Amat Levin får liv i en oberättad
del av Sveriges historia.” svd perfect guide

Slumpens barn, Amat Levin
Februari 2021. Omslag: Sara R. Acedo
ISBN 978-91-27-17161-9
LJUDBOK 978-91-27-17201-2

Lyssna på ljudboken!

”Den är levande, personlig, rolig och
uppslagsrik. Kritisk mot allt och alla, men
med den där charmiga glimten i ögat som
gjorde honom så älskad på banan.”

Öppen, Andre Agassi
April 2021. Omslag: Conny Lindström
ISBN 978-91-27-17163-3

dagens nyheter

”Berglunds och Sennertegs bok är en lika
klargörande som obehaglig läsning om ett
stycke sällsynt mörk nordisk samtidshistoria.”
borås tidning

Finska inbördeskriget,
Tobias Berglund & Niclas Sennerteg
Mars 2021. Omslag: Niklas Lindblad
ISBN 978-91-27-17157-2

”Med hjälp av ögonvittnesskildringar och
arkivstudier har författarna lyckats skapa
ett imponerande storverk som råder bot på
okunskapen.” aftonbladet
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Expedition Sverige
Linda Åkerberg

FOTO: LINDA ÅKERBERG

Linda Åkerberg reste världen över i jakten på nya
äventyr – tills hon hittade en perfekt utmaning hemma
i Sverige. På fyra månader tog hon sig till fots, i kajak
och på cykel 486 mil genom alla våra 25 landskap, från
Smygehuk i Skåne upp till Treriksröset i nordligaste
Lappland.
I boken får vi följa med på Lindas resa genom
väglös vildmark, uppför snöklädda fjällmassiv och
över vågor på öppet hav. Vi får ta del av äventyrets
utmaningar och höjdpunkter, men också lära känna
personen bakom äventyret. Vad är drivkraften och
hur gör man när ingenting går som planerat? Hur
hanterar man sina rädslor och hur klarar man av att ta
sig flera mil om dagen, månader i sträck?
Boken är också en berättelse om Sverige. Vi får följa
med på en natur- och kulturhistorisk resa som ger
en inblick i vårt lands natur och hur den omformats
genom åren. Hur landet befolkades och hur människan kommit att påverka Sverige av idag.
Detta är en bok för dig som vill inspireras till egna
äventyr. Här finns mängder med tips på svenska destinationer och hur du går tillväga rent praktiskt för att
få ditt eget äventyr att bli av. Men det är också en bok
för dig som bara vill fascineras av vårt avlånga lands
historia och magiska natur.
utnämndes 2019 till Årets Äventyrare
för sin resa genom Sverige. Hon har bestigit toppar
på 6 000 meter, vandrat i Himalaya och fullföljt den
428 mil långa Pacific Crest Trail i USA. Som fotograf,
skribent, föreläsare och färdledare är hon en av få som
kan titulera sig professionell äventyrare. Linda driver
även bloggen Wilderness Stories, med uppmaningen att
våga satsa på det man tror på.
linda åkerberg

Expedition Sverige. Vandra, cykla, paddla
från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr,
Linda Åkerberg
April 2021. 192 s. Inbunden. Omslag: Jonas Cramby.
Foto: Linda Åkerberg. Format: 160 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17046-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-17048-3
EBOK, PDF 978-91-27-17047-6
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Naturhus
Marie Granmar

FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON

Ett naturhus är en kretsloppsbyggnad där boningshuset omges av ett växthus. Näring från avloppet tas
tillvara i egna odlingar. I nordliga klimat förlängs
odlingssäsongen, och uppvärmningsperioden förkortas. Konceptet utvecklades redan på 1970-talet av
arkitekten Bengt Warne. Under 2000-talet har flera
nya naturhus uppförts och efterfrågan växer.
Klimatförändringar och pandemier är bara några
av orsakerna till ett ökat intresse för självhushållning
– av mat, el, värme, vatten och avlopp. I ett naturhus
ordnas mycket av detta samtidigt. Boken följer några
naturhusbyggare som har gått i Bengt Warnes fotspår
och förmedlar deras erfarenheter från livet i naturhus.
Här ges också mycket fakta om möjligheter och fall
gropar, byggmaterial och teknik.
Naturhus blir även ett inlägg i avloppsdebatten:
Bör ålderdomliga lagar och praxis sätta stopp för nya
avloppslösningar? Eller borde egen näringsproduktion
från avlopp få samma status som egen el från solceller?
är vetenskapsjournalist och f örfattare
med bakgrund som civilingenjör. Hon har sedan
mitten av 1990-talet rapporterat om teknikutveckling
ur ett samhällsperspektiv i tidningar, radio och
tv. Hon bor i Naturhuset Ingarö tillsammans med
Charles Sacilotto och tre barn.
marie granmar

Naturhus. Bygg, bo och odla för en hållbar framtid,
Marie Granmar
Mars 2021. 176 s. Inbunden. Omslag: Stefan Fält.
Foto: Christian Gustavsson. Format: 175 x 235 mm
ISBN 978-91-27-17052-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-17054-4
EBOK, PDF 978-91-27-17053-7
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Baka kawaii
Ai Ventura
I Asien är bakverken inte bara fluffigare, lenare,
knaprigare och godare än någon annanstans – de är
också urgulliga! I Baka kawaii lär du dig knepen för att
lyckas med mochi donuts, harajuku crêpes, baobing och
de allra finaste spritsade småkakorna. Upptäck underbara sötsaker och bakverk från länder som Taiwan,
Kina, Japan, Korea och Vietnam – för att inte tala om
drycker som boba, eller bubble tea, som nu gör succé
över hela världen.
Kawaii betyder gullig på japanska, och det är precis
vad bakverken i konditorn Ai Venturas nya bok är.
Recepten är dock allt annat än barnsliga. Steg-för-steg
lär du dig hur du med precision och rätt tekniker lyckas
tillverka bakverk med väl avvägda smaker och fantastiska dekorationer.
Snillrika bakverk plus en rejäl dos asiatisk populärkultur – resultatet kan inte bli annat än sött och
sofistikerat på samma gång.
Den japanska konditorn ai ventura bor i Stockholm
och introducerade japansk bakning för den svenska
allmänheten 2019 med sin bok Japanska bakverk.

Baka kawaii, Ai Ventura
April 2021. 160 s. Inbunden. Omslag: Scott McNally.
Foto: Charlie Drevstam. Format: 180 x 230 mm
ISBN 978-91-27-17147-3
EBOK, EPUB3 978-91-27-17180-0
EBOK, PDF 978-91-27-17179-4
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Vildplockad svamp
Niki Sjölund

FOTO: JONAS CRAMBY

Kan du äta röksvamp och går det att smaksätta glass
med rödgul trumpetsvamp? Vilken vildplockad svamp
är nästan omöjlig att skilja från tillagad kyckling? Var
kan du plocka världens dyraste matsvamp i Sverige
och hur kokar du egentligen en hummersoppa utan att
använda några skaldjur?
Och kanske det viktigaste av allt: Hur gör du den
perfekta svamptoasten?
I uppföljaren till succéboken Vildplockat ger Niki Sjölund svar på dessa frågor samtidigt som han inspirerar
oss att gå ut i naturen och öppna ögonen för alla dessa
fantastiska råvaror som växer vilt ute i våra skogar, på
ängar och fjäll.
I Norden finns det över 10 000 svamparter och ungefär 100 av dessa är goda att äta. I Vildplockad svamp
samlar Niki fakta om ett 50-tal favoriter: var de går att
hitta, deras specifika kännetecken, smaker och utseenden, eventuella risker för sammanblandning och hur de
bäst rensas, förvaras, förädlas och, inte minst, hur du
får ut det mesta av din svampskörd genom att se dem
som individuella råvaror som alla kräver olika tillagningsmetoder.
är uppväxt i södra Lappland med naturen
som lekplats. Ett brinnande intresse för naturens råvaror kombinerat med arbete som kock på bland annat
Ekstedt och Gro i Stockholm har lett fram till ett eget
företag som plockar vilda växter åt ett antal svenska
topprestauranger. 2017 gav han ut boken Vildplockat
som genast blev en bästsäljare.
niki sjölund

Vildplockad svamp. Ätliga svampar i svenska
naturen, Niki Sjölund
April 2021. 176 s. Inbunden. Omslag: Jonas Cramby.
Foto: Jonas Cramby. Format: 160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-17155-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-17176-3
EBOK, PDF 978-91-27-17175-6
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Örter, blommor & blad
Agnes & Mauritz Larsson
Stormgaard

FOTO: SCOTT MCNALLY

Örter, blommor & blad kan göra underverk för din matlagning! Agnes och Mauritz Larsson Stormgaard har
arbetat på flera av Sveriges bästa restauranger, men för
sju år sedan började de odla grönsaker på heltid på sin
gård i Grödinge utanför Stockholm. Att odla eget ger
en förståelse för hur grönsakerna fungerar och vilken
sorts tillagning som passar för att verkligen ta fram det
bästa i varje sort.
Boken följer odlingssäsongen, från plantering av frön
till hur du tar hand om skörden. Du får tips om hur du
håller dina plantor friska och starka, och vilka olika
stadier blad, skott och blommor passerar. Den nyfikna
odlaren kan få mängder av olika smakupplevelser från
samma planta genom att noga följa växtens utveckling – du kan skörda grönsaker i så många skeden; från
pyttesmå till fullmogna. Många växter vi odlar för
deras skönhets skull passar också bra i maten, som till
exempel tagetes, anisisop och solros.
Agnes och Mauritz lär ut olika tekniker som torkning
och inläggning, och du får också en massa annan ovärderlig kunskap för att kunna njuta av din odling året
runt.
har arbetat
på restauranger som Mathias Dahlgren, Oaxen och
Mistral. Med matintresset i fokus sökte de sig till Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning för att lära sig att
odla grönsaker. Sedan 2013 driver de grönsaksodlingen
Karshamra mat och trädgård. Mauritz har tidigare
gett ut boken Uteköket (2020).
agnes och mauritz larsson stormgaard

Örter, blommor & blad, Agnes & Mauritz Larsson
Stormgaard
Mars 2021. 192 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Scott McNally. Foto: Simon Bajada.
Format: 180 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17106-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-17109-1
EBOK, PDF 978-91-27-17108-4
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Boken om öl och
andra goda grejer
Simon Karlsson, Nils Hultkrantz
& Markus Junkala

FOTO: MARTIN PERMER

Sannolikheten att det bor en bryggmästare i din kropp
är stor. Vi hade ingen aning om att det kunde vara
så, men nu står vi här, och inser att vi sen vi började
brygga öl 2013 egentligen inte gjort något annat. I
början var vi aningslösa och okunniga, men den naiva
glädjen i att lyckas brygga öl som blir riktigt gott finns
kvar lika stark nu som när vårt bryggeri bara gjort sig
ett namn bland våra göteborgskompisar.
Vi ville göra en bok om hur du själv kan brygga öl
med karaktär. Öl med klassisk stil, men också öl som
utmanar, väcker intresse eller provocerar. Precis som
vi gör.
Dessutom ville vi, eftersom hela vår historia började
med att vi drev (eller lekte) restaurang, bjuda på våra
bästa maträtter och mat- och ölkombinationer. Till
exempel en confit de canard-sandwich matchad med
en bière de garde, eller chokladtårta glaserad med en
imperial stout. Kinesiska fermenterade pickles med
suröl, eller en cocktail skakad med pilsner, olorososherry och vit grapefrukt. Det passar alltid med öl,
som vi brukar säga.
Så här är den, Stigbergets bok om öl och andra goda
grejer.
gav upp drömmen om att bli jazz
trumpetare när han började brygga öl i folkhögskolans
korridorskök. Han är produktionschef på Stigbergets
bryggeri.
markus junkala är kocken, bagaren och sommelieren som i 20-årsåldern hittade sin kärlek till öl i ett
trappistkloster i Belgien.
nils hultkrantz är en orädd klåpare som ogärna kallar
sig entreprenör. Tillsammans med Richard Simonson
och Anneli Ödén äger och driver han Stigbergets
Bryggeri.
simon karlsson
Boken om öl och andra goda grejer,
Simon Karlsson, Nils Hultkrantz & Markus Junkala
April 2021. 165 s. Inbunden. Omslag och
illustrationer: Neale Payling. Foto: Martin Permer.
Format: 185 x 240 mm
ISBN 978-91-27-17049-0
EBOK, EPUB3 978-91-27-17051-3
EBOK, PDF 978-91-27-17050-6
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Världens vanligaste fågel
Per Jensen

FOTO: LINDA PRIEDITIS

Det finns tre gånger fler höns än människor på jorden.
De är därmed världens överlägset vanligaste fåglar.
Trots det, och trots att nästan alla människor äter
deras ägg och deras avkommor, är det få som lärt känna
de fantastiska varelserna bakom maten. Deras värld
är rikare än vår, med färger, ljud och dofter vi inte kan
uppfatta. De har ett av fågelvärldens mest omfattande
och nyanserade språk, med mängder av läten för olika
situationer.
Sprungna ur Sydostasiens djungelhöns är det en
av få fåglar som lever i stabila, samarbetande sociala
grupper. Och de är mycket smartare än deras rykte gör
gällande. Samtidigt behandlas de som fabriksprodukter i de gigantiska ägg- och kycklingfabrikerna runtom
i världen.
I Världens vanligaste fågel ger Per Jensen en levande
och kärleksfull beskrivning av hönsens okända sidor.
är professor i etologi och har haft höns i
fyrtio år. Under decennier har han utforskat deras beteende tillsammans med sin forskargrupp vid Linköpings
universitet. Han har tidigare skrivit en rad böcker på
Natur & Kultur, bland annat Hur mår maten, Djurens
känslor – och vår känsla för djur och Att leva med hund –
en guide till dina hundår.
per jensen

Världens vanligaste fågel. En kärleksförklaring
till höns, Per Jensen
Mars 2021. 192 s. Inbunden. Omslag: Katy Kimbell.
Foto: Linda Prieditis. Format: 170 x 220 mm
ISBN 978-91-27-17113-8
EBOK 978-91-27-17114-5
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Köpenhamn för
foodisar 				
Erik Eje Almqvist

REV Köpenhamn för foodisar, Erik Eje Almqvist
November 2020. 176 s. Häftad. Omslag: Stefan Fält.
Foto: Fredrik Skogkvist. Format: 160 x 220 mm
ISBN 978-91-27-16944-9
EBOK, EPUB3 978-91-27-16947-0
EBOK, PDF 978-91-27-16948-7

reviderade utgåvor

Svenskar frågar ofta om det stämmer att danskar verkligen är så lyckliga. Men tänk dig att Sveriges välstånd hade
byggts av grisbönder och ölbryggare istället för av anala
ingenjörer och kritstrecksrandiga industrialister. Kanske
hade du då också varit lite gladare?
Omarbetad utgåva av Erik Eje Almqvists Köpenhamnsguide, som är uppdaterad med tips om stans
unga fisk- och skaldjursfetischister, de senaste årens
bagarrevolution, nya naturvinsbarer i garderobsstorlek
och bortglömda ölbodegor.

Stockholm för
foodisar
Jonas Cramby
Stockholm är en stad i förändring. Dels för att en ny,
kreativ generation krögare och uteätare har börjat
utmana våra gamla invanda krogföreställningar men
också, tyvärr, på grund av den kris som restaurangbranschen gått igenom det senaste halvåret. Faktum
är att Stockholm förändras så mycket att vi bara ett
år efter att boken först kom ut nu släpper en ny version
av Stockholm för foodisar. Vi utökar även innehållet
med ännu fler skärgårdskrogar, en ännu bättre förorts
bevakning samt lägger till ett helt nytt kapitel med
stans bästa fine dining-restauranger.

REV Stockholm för foodisar, Jonas Cramby
November 2020. 176 s. Häftad. Omslag: Jonas
Cramby. Foto: Fredrik Skogkvist. Format: 160 x
220 mm
ISBN 978-91-27-16949-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-16950-0
EBOK, PDF 978-91-27-16951-7
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Arbetet på jobbet
Anders Rydell

FOTO: FREDDY BILLQVIST

Även om det svenska arbetslivet kan betraktas som rena
lyxtillvaron jämfört med hur det ser ut i andra länder finns
det oerhört mycket kvar att önska. Visst, folk dör kanske
inte speciellt ofta på jobbet idag, i alla fall inte på grund av
fysiska olyckor. Men de dräneras – själsligt, energimässigt,
motivationsmässigt.
Det pågår mycket bredvid det vi själva ser som vårt jobb
och vi behöver hjälp med att hantera och förstå arbetet vi
utför utöver våra egentliga arbetsuppgifter. Byråkratisk
brottning, missförståndshantering, oförutsägbarheter och
teamarbete utan träning i teamfunktionalitet är saker vi
skulle kunna komma till rätta med om vi bara vet hur vi
ska ta tag i dem.
Organisationspsykolog Anders Rydell ger hållpunkter,
förhållningssätt och förslag på strategier som kan vara
hjälpsamma i strävan mot ett vettigare och mer hållbart
arbetsliv. För arbetslivet är ett viktigt liv.
Detta är en bok till alla som varje dag kämpar på i en
eller annan roll där ute på våra arbetsplatser.
är leg. psykolog och specialist i
organisationspsykologi och arbetar som organisationskonsult. Han har också flera års chefserfarenhet och har
arbetat kliniskt, i huvudsak med fokus på stress- och
utmattningsproblematik. Han anlitas ofta som föreläsare
och deltar frekvent i den offentliga debatten kring arbets
livets olika utmaningar.
anders rydell

Arbetet på jobbet. Om bök och bröte
i arbetslivet, Anders Rydell
Mars 2021. 176 s. Flexiband. Omslag:
John Persson. Format: 135 x 210 mm

”Kände direkt att denna psykolog är alldeles för rolig för att
bara vara psykolog.”

ISBN 978-91-27-82860-5
EBOK 978-91-27-82861-2

40

P S Y KO L O G I · N AT U R & K U LT U R · VÅ R 2 0 2 1

Verklighetsglappet
Åsa Kruse
I många sammanhang är ”att vara nöjd” något som diskvalificerar oss som värdefulla medborgare. Snarare bör man
profilera sig som ”hungrig”: Vi ska aldrig vara nöjda – vi ska
sträva efter mer och bättre, skaffa nya mål och ha en ständigt brinnande utvecklingsiver. Att vara nöjd innebär att ha
avstannat. Men självklart får man vara nöjd! Det är en ynnest
att tycka att man lever ett bra liv. Samtidigt kvarstår tillvaron
sällan i den form som är just nu, vare sig man vill det eller
inte. Med en viss beredskap för det, finns ökad möjlighet att
anpassa sig till omständigheter som man inte kan styra över.

FOTO: APPENDIXFOTOGRAFI

Våra förväntningar på livet och oss själva kan bli en fälla,
med orealistiska föreställningar om hur livet ska vara. Det
upplevda glappet mellan verklighet, krav eller drömmar
kan leda till stress, oro och tära på självkänslan.
Verklighetsglappet handlar om att se livet som det är – inte
som man tycker att det borde vara och inte heller som en
arena av hinder som man aldrig kan ta sig över. Psykologen
Åsa Kruse hjälper dig att kartlägga vilka föreställningar,
krav och förväntningar som ställer till det för dig. Du får
verktyg att ta dig vidare när det inte har blivit som du har
tänkt eller inte vågar expandera, vare sig du är ung vuxen,
mitt i livet, äldre, förälder – eller bara vill hitta till den lite
mer banala men avspända verkligheten.
är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon
är författare till Lämnad, Att sätta gränser för sig själv och
andra och Tillbaka till jobbet (årets HR-bok 2016).
åsa kruse

Verklighetsglappet. Så hanterar du dina krav
och förväntningar, Åsa Kruse
April 2021. ca 160 s. Inbunden med skydds
omslag. Omslag: Lotta Kühlhorn. Format:
135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82879-7
EBOK 978-91-27-82880-3
LJUDBOK 978-91-27-82881-0
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Krisstress
Giorgio Grossi & Kerstin Jeding
Vad behöver vi veta om stress och vad kan vi göra för att
orka hålla ut om en kris blir långvarig?

FOTO: EVA LINDBLAD

Coronaepidemin och andra samhällsövergripande kriser
påverkar vår vardag, hälsa, ekonomi, sorg, ensamhet, sömn
och vårt liv på så många andra plan. Stresspåslaget ökar;
rädsla och oro gör det svårt att hantera ovissheten i en
osynlig fiende som till exempel covid-19.
De flesta av oss påverkas av en stor kris. Många får ställa
om, pressen ökar på vårdpersonal medan andra blir av
med jobbet och personer som redan besväras av psykisk
ohälsa riskerar att må sämre. Men allt är inte nattsvart
och för många som haft en överaktiv livsstil innan corona
pandemin kan en sänkning av tempot faktiskt ha medfört
större möjligheter att vila, koppla av, träna och ta hand om
sig själv.
Oavsett vilken situation du känner igen dig i har du hjälp
av att veta mer om hur en kris stressar oss och vad du kan
göra åt det.
Giorgio Grossi och Kerstin Jeding, ledande aktörer inom
stresshantering i Sverige, ägnade coronasommaren 2020
åt samtidens kanske viktigaste fråga. I boken Krisstress
förmedlar de livsviktig kunskap om varför vi blir sjuka av
stress och ger strategier för hur man ska orka i en svår tid.
giorgio grossi , docent i medicinsk psykologi och leg. psykoKrisstress. Att hantera en pandemi,
coronaoro och andra långvariga
påfrestningar, Giorgio Grossi
& Kerstin Jeding
November 2020. 140 s. Flexiband. Omslag:
John Persson. Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82921-3
EBOK 978-91-27-82922-0
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terapeut. Kombinerar kliniskt arbete med forskning inom
stressrelaterad ohälsa. Verksam vid Stressmottagningen i
Stockholm. Tidigare på Natur & Kultur: Vägen ur utmattningssyndrom, tillsammans med Kerstin Jeding.
kerstin jeding, leg. psykolog och fil dr, disputerade i
psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa vid University of
Oxford. Arbetar kliniskt, föreläser, undervisar och håller
kurser.
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Återhämtningsguiden
Niclas Almén
Förmodligen ser återhämtningsbehovet ut ungefär som kostbehovet. Vi mår bäst av att äta då och då – några gånger per dag
– snarare än att äta jättemycket en gång om dagen, eller bara
på helgen … eller semestern.

FOTO: EVA LINDBLAD/1001BILD.SE

Stresshantering har tidigare mest handlat om att minska
faktorer som leder till stress. Men många forskare är idag
överens om att det inte är stressen i sig som orsakar ohälsa
– utan bristen på återhämtning.
Psykologen och forskaren Niclas Almén ger in sin bok
många infallsvinklar på återhämtning. Han beskriver
också ett program som stegvis och strukturerat vägleder
dig i att förbättra din återhämtning i vardagen. Programmet leder till ökad både mental och fysisk pigghet, samtidigt som det minskar upplevd stress, irritabilitet, jäkt, oro,
ångest, nedstämdhet och utmattning. Ditt välbefinnande
har med andra ord goda chanser att öka om du följer råden!
Boken riktar sig till dig som vill må bra, leva ett aktivt
liv och prestera så bra som möjligt utan att behöva göra det
omöjliga: ta bort all stress – vare sig om det är i förebyggande syfte eller om du har utvecklat utmattningsproblem.
är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist
i klinisk psykologi och lärare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitet. Han har i tjugo
års tid utvecklat metoder för att hjälpa människor med
stressrelaterade besvär.
niclas almén

Återhämtningsguiden. Må bra trots stress
och press, Niclas Almén
Mars 2021. Cirka 200 s. Flexiband med flikar.
Omslag: Lena Norrman/Gnå.
Format: 150 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82790-5
EBOK 978-91-27-82791-2
LJUDBOK 978-91-27-82792-9
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Galenskap
Mikael Landén
FOTO: JOSEPH CUNNINHAM

Galenskap. En bok om vetenskap,
Mikael Landén
Mars 2021. 192 s. Inbunden.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82908-4
EBOK 978-91-27-82909-1

Läkekonst och katolska kyrkan, andeutdrivning och healing, diagnoser och psykoser möts i Mikael Landéns avslöjande inblick i våra försök att förstå och lindra lidande.
Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än för 100 år
sedan och vi kommer att få se nya förslag på hur psykiska
sjukdomar lindras, botas och förebyggs. Men finns psykiska diagnoser över huvud taget och hur kan vi veta om
akupunktur fungerar bättre eller sämre än psykoterapi?
En svårighet är att det inte finns någon annan grund för
diagnos än de symtom patienten själv berättar om; inget
blodprov att ta, ingen röntgenbild att granska. Samtidigt
är just diagnoser helt centrala för att avgöra om behandlingen fungerar.
Att människor kan simulera psykisk sjukdom är en
sak. Ett värre problem är att psykiatriska diagnoser kan
användas i andra syften än att hjälpa människor. Med risk
för förödande konsekvenser.
Galenskap – en bok om vetenskap handlar om diagnoser,
evidens och vetenskap – och vad som ser ut att vara det.
Andeutdrivning har bedrivits i tusentals år över hela jorden
och måste därmed med råge sägas uppfylla kravet på beprövad
erfarenhet. [...]
Att exorcism kan leda till skador eller försämra en patients
tillstånd är inte i sig ett argument mot praktiken. Men vi måste
ställa oss samma fråga som vi ställer för andra behandlingar:
Står riskerna med andeutdrivning i proportion till vinsterna?
är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, forskare på Karolinska institutet och överläkare
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
mikael landén
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Dansa på deadline
Alexander Rozental
& Lina Wennersten
Skjuta upp, prokastinera, göra det i morgon …
Många stressar inför deadline och för de allra flesta gäller
att ju närmare tidsgränsen vi kommer, desto mer blir gjort.
Men prokrastinering kan ha ett högt pris, både för den som
ägnar sig åt det och för omgivningen.
Dansa på deadline ger en vetenskaplig förklaring till
varför vi skjuter upp saker och visar hur vi kan göra för
att förändra vårt beteende. Utgångspunkten är forskning
inom beteendeekonomi, kognitiv neurovetenskap och inlärningspsykologi.
Boken riktar sig till dig som har svårt att ta tag i saker,
som vill veta varför du prokrastinerar och vill ändra detta
mönster – eller vill få någon annan att komma till skott.
är leg. psykolog och har disputerat i
klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Han håller
utbildningar för såväl privatpersoner som inom professionen och är numera knuten till Karolinska institutet och
University College London där han bedriver forskning om
bland annat prokrastinering och perfektionism. Han är
också en av författarna till Tio i tolv – en bok om att lyckas
med nyårslöften, mål och beteendeförändringar.
lina wennersten är journalist och utredare vid
Riksantikvarieämbetet. Hon har skrivit för bland annat
Modern Psykologi, Språktidningen och Svenska Dagbladet
och är en av författarna till handboken Konsten att skriva
bästsäljare.
alexander rozental

FOTO: KRISTOFFER ROZENTAL

Dansa på deadline. Uppskjutandets
psykologi, Alexander Rozental &
Lina Wennersten
Januari 2021. 290 s. Flexiband med flikar.
Omslag: Lotta Külhorn.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82923-7
EBOK 978-91-27-13618-2
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Prata med barn om klimatet
Frida Berry Eklund
Hur kan vi prata om klimatkrisen på ett konstruktivt
sätt? Hur förklarar vi allvaret och ger barnen kunskap,
menockså mod, hopp och redskap för att påverka sin
framtid?
Dessa frågor blir utgångspunkt i Frida Berry Eklunds bok
Prata med barn om klimatet, en praktisk handbok som ger
konkreta råd om hur vi kan prata med barn om klimatet.
Boken har en personlig avsändare som tar dig som läsare i
handen och beskriver hur du kan prata med klimatoroliga
barn, från förskoleåldern upp till tidiga tonåren.
Boken ger dig en god grund och användbara verktyg för
ett öppet och konstruktivt samtal anpassat till barnets
ålder.
är kommunikatör och aktiv inom klimatrörelsen både på nationell och internationell nivå, bland
annat som ansvarig för rörelsen Våra barns klimat (tidigare
Föräldravrålet). Hon har tidigare arbetat på kommunikationsbyrå och formulerat kraftfulla råd för hur man kan
kommunicera om klimatet.
frida berry eklund
FOTO: APPENDIX FOTOGRAFI

Prata med barn om klimatet. En handbok,
Frida Berry Eklund
December 2020. 160 s. Mjukband med flikar.
Omslag: Karin Berggren, Berggren Design.
Format: 135 x 210 mm
ISBN 978-91-27-82868-1
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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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Godmorgon, Roj!
Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
Dags att vakna
Hopp på pappa
Upp gardinen!
In med sol
Det är mycket att stå i på morgonen; flingorna ska ätas,
det ska gosas under filten, blöjan ska av, pottan provas
och strumporna krånglar. Med humor i såväl bild som
text skildras lilla Rojs och stora pappas morgonstök
innan de väl kommer ut genom dörren.
är författare och förlagsredaktör.
Hon har bland annat skrivit Snöret, fågeln och jag som
tilldelades Augustpriset 2013. Hon har också skrivit
böckerna om Förskolan Havet.
lisen adbåge är illustratör med en bred barnboksproduktion. Hos Natur & Kultur har hon bland annat gett
ut Halsen rapar, Folk, Livets ABC och Samtidigt som,
vilken belönades med Elsa Beskow-plaketten för 2017års bästa bilderbok.
ellen karlsson
Godmorgon, Roj! Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
Januari 2021. 0-3 år. 20 s. Board book. Format:
150 x 155 mm
ISBN 978-91-27-17166-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-17167-1
EBOK, PDF 978-91-27-17181-7
LJUDBOK 978-91-27-17168-8
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Godnatt, Roj!
Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
Släcka taket
Tända lilla
Ligga armen
Läsa bok
Dricka vatten
Sparka täcket
Pappa sover
Inte jag
Kvällsstunden kan vara den mysigaste stunden på hela
dagen, att få krypa ner bredvid sitt lilla barn och läsa
en bok i ett nedsläckt rum och somna gott. Men det är
inte säkert att det lilla barnet somnar lika gott.
Godnatt, Roj! Ellen Karlsson & Lisen Adbåge
Januari 2021. 0-3 år. 20 s. Board book. Format:
150 x 155 mm

Pekböckerna om Roj bjuder på stor igenkänning och
många skratt. I slitstark och bitstark kartong för alla
som älskar Barbro Lindgrens Max-böcker.

ISBN 978-91-27-17169-5
EBOK, EPUB3 978-91-27-17170-1
EBOK, PDF 978-91-27-17182-4
LJUDBOK 978-91-27-17171-8
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Sömntutan
Alf Bergström

Sömntutan, Alf Bergström
Januari 2021. 3-6 år. 32 s. Inbunden. Format:
190 x 230 mm
ISBN 978-91-27-16756-8
EBOK, EPUB3 978-91-27-16757-5
EBOK, PDF 978-91-27-16758-2

6

Tonsättaren Sigge Trut arbetar med att göra signaler
till väckarklockor. En dag knackar Franz Zimmer,
som driver hotellet tvärs över gatan, på Sigges dörr.
Han behöver hjälp med att väcka sin man Putte som
försover sig varje morgon så att hotellets gäster inte
får någon frukost. Sigge tar sig genast an arbetet och
testar både irriterande och medryckande melodier. Den
allra största bastuban får hotellets avloppssystem att
braka ihop men inget tycks kunna väcka Putte. Rörmokaren Lena Röör rycker ut och bygger en megatuta
av husets alla rör och förväntningarna är höga. Men
när tutan väl ska prövas får den helt andra effekter än
någon kunnat ana.
Miljöerna i animatören Alf Bergströms humoristiska
och kluriga debut är inspirerade av morgonpromenader
på Söder i Stockholm.
är son till en uppfinnare och en mattelärare. Efter studier i London och Stockholm har han
arbetat i egen låda med animation och rörlig grafik.
Sömntutan är hans debut som stillbildsmakare.
alf bergström
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Blunda!
Elisabet Ericson
Ottos vanliga kompisar är inte på förskolan. Vem ska
han då leka med? Inte Amina i alla fall.
Men så ropar Amina att hon vill visa något. Hon ber
Otto blunda. Kom! säger hon. Hon tar hans hand och så
går de. Otto hasar fram över det glidiga golvet, de går
genom den grusiga hallen, in under alla jackor, in i en
värld Otto aldrig varit i förut.
Vad händer när vi går bortom våra fördomar och
vågar möta någon vi på förhand bestämt att avfärda?
Ett möte mellan två barn som gör världen större när
de vågar leka med någon de aldrig lekt med förut och
kliver in i den värld som lurar alldeles bakom jackorna i
hallen.
Blunda! Elisabet Ericson
Januari 2021. 3-6 år. 32 s. Inbunden. Format:
225 x 245 mm
ISBN 978-91-27-16495-6
EBOK, EPUB3 978-91-27-16497-0
EBOK, PDF 978-91-27-16496-3
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från Sundsvall, gick ut programmet
för illustration och grafisk design vid Konstfack 2015.
Hon är bosatt i Stockholm och frilansar som illustratör.
Hennes färgstarka bilderboksdebut Jag är sju djur kom
2018.
elisabet ericson
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Farväl
Anders Holmer
Efter ett svårt samtal med sin mamma ger sig barnet
ut på en lång, strapatsrik resa. Hon letar och samlar
saker, blir någon annan. När hon till sist återvänder, är
hon redo att vara sig själv igen.
Topparna på det undermedvetnas isberg driver förbi
i en ordlöst bildrik berättelse om vanmakt, fantasi,
acceptans och försoning. Vi får ta del av ett märkligt
universum och känslan av att vi endast sett en bråkdel
av allt som kan rymmas inom oss dröjer sig kvar långt
efter att vi slagit igen boken. Ibland måste vi resa bort
för att hitta hem.
är bildkonstnär och arkitekt från
Bohuslän. Han både skriver och illustrerar finstämt
humoristiska berättelser fyllda med egenartade och
underfundiga karaktärer. Hans titlar Allting händer,
Regn och Ingenting händer har uppmärksammats både
i Sverige och utomlands, nominerats till Augustpriset
och Elsa Beskow-plaketten. Regn valdes till NY Original Art Exhibit, White Raven samt av dPictus till 100
outstanding picture books.
anders holmer

Farväl, Anders Holmer
Mars 2021. 3-6 år. 48 s. Inbunden. Format:
240 x 310 mm
ISBN 978-91-27-17055-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-17057-5
EBOK, PDF 978-91-27-17056-8

58
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Till sköldpaddornas land
Hsu-Kung Liu

Kanin ska hälsa på sin vän Skalis för första gången.
Han är både glad och lite nervös. Väl framme går han
nästan vilse, det är så stort och han tycker alla han
möter ser likadana ut. Det tar flera dagar att få in
maten på restaurangen och tåget hem till Skalis går
först om en månad. Allting tar jättelång tid i Sköldpaddornas land, eller är det så att det är hemma det går för
fort?
En finstämd berättelse om att våga lämna det
trygga och invanda och vidga sin horisont.
är född i Taipei och studerade till
civilingenjör på Taiwans Nationella universitet. Efter
en bilderbokskurs 1995 startade hans karriär som
bilderboksskapare. Han har också undervisat i bilderboksskrivande och vunnit en rad priser, bl.a. Hsin-Yi
Children Literature Award.
hsu-kung liu

Till sköldpaddornas land, Hsu-Kung Liu
April 2021. 3-6 år. Översättning: Anna G
 ustavsson
Chen. 44 s. Inbunden. Format: 235 x 215 mm
ISBN 978-91-27-16613-4
EBOK, EPUB3 978-91-27-16614-1
EBOK, PDF 978-91-27-16615-8
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Familjen Knyckertz och
Gipskattens förbannelse
Anders Sparring & Per Gustavsson
Efter att ha råkat slå sönder en egyptisk gipskatt i en
antikaffär drabbas Kriminellen och Ture Knyckertz
av en uråldrig förbannelse. Den annars så tjuvaktiga
Kriminellen blir långsamt allt hederligare, medan
Ture, som inte kan sno en knappnål utan att få dåligt
samvete, blir alltmer förhärdad. Mamma Fia känner
igen tecknen och förklarar att barnen har dragit på
sig samma förbannelse som drabbade Fias förfader,
Palle Knyckertz, för hundra år sen. För att återställa
ordningen och bryta förtrollningen måste familjen
Knyckertz lösa gipskattens gåta.
Femte delen i barnens nya favoritserie, en generöst
illustrerad kapitelbok i färg för lågstadiebarnen.
är manusförfattare och har skrivit
tv-manus till bland annat Björnes magasin och Allram
Eest. Vid sidan av sitt författande (tre böcker om Karla
Brottare) är Anders även stå upp-komiker. Det här är
femte boken om familjen Knyckertz.
per gustavsson är illustratör och författare. Han har
bildsatt en lång rad böcker, både egna och andras, har
nominerats till Augustpriset och bl.a. tilldelats Heffa
klumpen för sin samlade produktion.
anders sparring
Familjen Knyckertz och Gipskattens förbannelse,
Anders Sparring & Per Gustavsson
April 2021. 6-9 år. 64 s. Inbunden.
Format: 170 x 210 mm
ISBN 978-91-27-16544-1
EBOK, EPUB3 978-91-27-16545-8
EBOK, PDF 978-91-27-16546-5
LJUDBOK 978-91-27-16547-2

L ÄS OCKSÅ:
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Paola Persson Peroni
Skrattar sist
Emi Guner & Maja Säfström
Det här med att Paola är född till häxa är inte så övernaturligt som många tror. Istället handlar det mer om
att hon är väldigt bra på att lägga märke till kroppsspråk och andra små men viktiga detaljer. Paola skulle
vara en ännu bättre häxa om hon även bemästrade
läkande örter, men tyvärr dör alla växter som Paola
kommer i närheten av. Som tur är har hon vännerna
Sally och Benji till hjälp. Med dem kan hon dela sina
pinsammaste hemlisar, häxerier och hamstermemes.
Böckerna om Paola Persson Peroni är vardagsnära
berättelser om kompisrelationer för 6-9-åringar.
skriver även Nina-böckerna och
har skrivit och illustrerat serien
Fantastiska fakta om djur.
emi guner

maja säfström

Om Paola Persson Peroni: Allas vän, första boken om
Paola:
”Emi Guner har ett fint öga för små men ack så viktiga detaljer i vardagen och livet, och Maja Säfströms
finurliga bilder går hand i hand med den blicken. Härlig
vardagsdramatik, för vi vet ju att vardagen ofta är
högst dramatisk.” vi läser

Paola Persson Peroni. Skrattar sist, Emi Guner &
Maja Säfström
Mars 2021. 6-9 år. 152 s. Inbunden. Format:
150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-14660-0
EBOK 978-91-27-14666-2
LJUDBOK 978-91-27-16532-8

L ÄS OCKSÅ:

”Välskriven bok som lyfter fram hur viktigt det är att
vara sig själv och inte falla för omgivningens tryck. En
eloge till Maja Säfström vars många kluriga och charmiga svartvita illustrationer lyfter fram bokens många
känslolägen alltifrån humor till allvar.” btj
”En fin högläsningsbok som passar perfekt att läsa i
en klass på lågstadiet eftersom den handlar mycket om
skola, vänskap och relationerna i en klass.”
barnboksbloggen

KOMMER I HÖST!
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FÖRSTA DELEN I SERIEN MÅNVIND & HOFF!

14
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Nattkorpen
Johan Rundberg

Nattkorpen, Johan Rundberg
Januari 2021. 9-12 år. 184 s. Inbunden. Omslag:
Alvaro Tapia. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-16403-1
EBOK 978-91-27-16404-8
LJUDBOK 978-91-27-16405-5

KOMMANDE TITL AR:

Vinter 1880. Kylan håller Stockholm i ett järngrepp,
tullarna är igensnöade och det går inte att ta sig in eller
ut ur staden. Föräldralösa Mika Månvind har bott på
Allmänna barnhuset i hela sitt liv. Utöver att hjälpa
till med de yngre barnen arbetar hon extra med att
hälla upp öl på en sämre krog. För att överleva har
Mika utvecklat ett skarpt sinne för detaljer och hotfulla
situationer. En sen kväll på krogen tjuvlyssnar hon på
ett samtal mellan två poliser. Ett mord har begåtts,
på ett sätt som påminner om Nattkorpen, en ökänd
mördare som höll staden i skräck för några år sedan.
Mika hämtas av konstapel Valdemar Hoff på polisens
detektiva avdelning, för att identifiera offret. Men det
är något med polisernas beskrivning som inte stämmer,
inflytelserika krafter i staden döljer något. Mot sin vilja
dras Mika in i utredningen. Nu måste hon använda alla
sina förmågor för att rädda både sig själv och konstapel Valdemar Hoff. I kampen för att lösa mysteriet
och överleva utvecklas deras samarbete till en udda
vänskap.
Tjuvdrottningen och Dödsängeln släpps sommar respektive höst 2021.
har skrivit bilderböcker, lättläst och
för 9-12: Kärlekspizzan och Knockad Romeo samt nu
senast serien Häxknuten: Vålnadens röst, Kejsarens grav
och Skuggornas ö.
johan rundberg

”Sällsynt skickligt berättad, med humor och intelligens
och flera överraskande vändningar. Och riktigt riktigt
läskig.” dagens nyheter om Vålnadens röst
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Vargöga
Niklas Leavy
Det fräste till bakom oss, i ödehusets gamla kök. När jag
vände mig om såg jag en blå gasollåga. I dess mitt sprakade en vit blixt. Den rörde sig som en fjäril i mörkret, tills
den lyste upp Milos släta ansikte. Korpens ögon blänkte
som två små obeboliga planeter. Doften av cigarrök ringlade sig fram. ’Nej, men ser man på – vad roligt att träffa
er igen’, sa Milos, knäppte av gasolbrännaren och drog ett
djupt bloss. Jag kunde ha svurit på att Vargöga neg till,
sjönk ner ett par meter i Vänern, kippade efter andan och
pustade ut. En utandning som kunde ha fyllt ett segel.

Vargöga, Niklas Leavy
Mars 2021. 9-12 år. 198 s. Inbunden. Omslag:
Håkan Liljemärker. Format: 150 x 200 mm
ISBN 978-91-27-16689-9
EBOK 978-91-27-16690-5
LJUDBOK 978-91-27-16691-2

Vargöga är ön i Vänern dit bröderna Simon och
Jonathan flyttar efter den stora olyckan. Leken som
slutade med Jonathan i rullstol och mamma på sjukhus. På Vargöga finns pappa och den grosshandlarvilla
som familjen Varg haft sedan urminnes tider. Att stiga i
land där är som att komma till en annan värld. På deras
sida av ön bor inte många människor, men på andra
sidan bor de som har makt och inflytande och de är inte
glada över att familjen Varg är tillbaka. Den gamle
mannen Milos verkar dock veta ett och annat om ön,
om vattnets magiska kraft och om allt det som pappa
inte vill tala om. Med hjälp av grannflickan Elvira
kanske Simon kan lista ut vad det är för förbannelse
som vilar över släkten och kanske kan allt bli bra igen;
för hans bror, hans mamma och pappa. Och inte minst
för Simon själv.
Lika mycket en spänningsroman som en utvecklingsroman för barn i 10-12-års åldern. Korta kapitel
och starkt framåtdriv gör det här till en slukarbok för
de unga läsarna.
är lärare och utgivningschef för pedagogik på Natur & Kultur. Han har tidigare gett ut
spänningsromanen Nattviol. Vargöga är hans första bok
för barn.
niklas leavy
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Skiter i
Hanna de Canesie
Miras mamma har inget jobb och Miras styvpappa är
både nyckfull och våldsam. Hon vet aldrig när han
ska dyka upp eller vilket humör han är på. Hon har en
noppig tröja, en trasig mobil och skor med hål. Hon är
en av alla unga som lever i relativ fattigdom. När Carla
kommer med ett erbjudande om att sälja piller, eller
som hon säger: ”Det är medicin, inte knark” är det
svårt för Mira att motstå.
Med rapp dialog och stor tonsäkerhet skildrar
Hanna de Canesie klass, kön och kärlek och vad vi är
beredda att göra för frihet.
bor i Göteborg och arbetar som
socialsekreterare med barn och ungdomar.
hanna de canesie

Hanna
de Canesie

Om Helt seriöst, Hanna de Canesies debutroman:
”Canesie är framför allt värd en eloge för språket i
romanens många dialoger. Det är klockrent.”
dagens nyheter

”Helt seriöst är en fin roman med ett tonsäkert
gestaltande av ungdomars språk och liv.”

Skiter i, Hanna de Canesie
April 2021. Unga vuxna. 170 s. Flexiband. Omslag:
Sara R. Acedo. Format: 135 x 190 mm
ISBN 978-91-27-17139-8
EBOK 978-91-27-17140-4
LJUDBOK 978-91-27-17141-1

btj
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Pocket
Semlan och Gordon. Meningen med ett (mitt) liv
Moni Nilsson
”Äääääälskar denna serie! Så sjuuukt underhållande och mysig
och bra! ”
världarna jag lever i (blogg), elvira

17

.

Mars 2021. Omslag: Sara R. Acedo 978-91-27-17164-0

Semlan och Gordon. Två steg fram och ett tillbaka
Moni Nilsson

”Semlanböckerna är beroendeframkallande och trösterika!”
karin thörner , btj
Mars 2021. Omslag: Sara R. Acedo. 978-91-27-17165-7

Mellan oss
Sandra Beijer
”Så klockren att romanfigurernas känslor och upplevelser går rakt
in i hjärtat”
göteborgs -posten
”Beijer skriver fram allt med skärpa och perfekt gehör för detaljer
och små signaler.”
vi läser
Mars 2021. Omslag: Sara R. Acedo. 978-91-27-17172-5
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