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Det är en världshändelse nu när den sjätte boken 
i Stieg Larssons Millenniumserie släpps. David 
Lagercrantz avslutar därmed sin trilogi i serien 
och han gör det genom att i ett rafflande slutspel 
ställa två systrar mot varandra. Och apropå världs
händelse. När Margaret Atwood med Gileads 
döttrar åter vänder till Tjänarinnans berättelse sker 
det med ett förhandsintresse som slår det mesta i 
bok branschen.

Att goda böcker i olika genrer kan skapa världs
händelser är något som vi givetvis inte kan ta för 
givet. Förra året blev vi också varse att det litterära 
Nobelpriset som vi så fint har vant oss vid inte alls 
skulle delas ut. Också det blev en världshändelse, 
om än i negativ bemärkelse. Men vem var egent
ligen mannen bakom priserna? Alla känner vi hans 
namn men först nu när Ingrid Carlberg efter många 
års grävande i arkiven publicerar sin stora biografi 
kommer vi Alfred Nobel riktigt nära inpå livet.

En världshändelse var det också när Pussy Riot 
kastades i fängelse för ett famöst uppträdande i 
Moskva. Nadezjda Tolokonnikova skrev ett glödande 
försvarstal till rättegången som verkligen visar hur 
tungt orden kan väga. Nu har hon dessutom skrivit 
en bok om sin syn på aktivism som garanterat inte 
smeker någon medhårs.

För en författare som Lars Gustafsson vore det fel 
att ens diskutera en världshändelse utan att först 
ta reda på vad världen egentligen kan tänkas vara. 
Inget filosofiskt dilemma var honom främmande,  
en förmåga han dessutom gärna omsatte i glimrande 
fiktion. Nu kommer hans postuma roman Dr Weiss 
sista uppdrag, vilken han precis hann färdigställa 
före sin död.

Men herr Gustafsson skulle nog trots allt inte 
protestera mot påståendet att Sverige är en del 
av världen och att världen på samma sätt hör 
hemma i Sverige. Den bästa av världar heter det 
finska stjärnskottet Riikka Pulkkinens nya roman. 
Vego i världsklass heter Linda Bakkmans, Gustav 
Johanssons och Anna Richerts kokbok. Fast skulle 
nu någon känna att världen ändå blivit aningen för 
trång så går det att skaffa Astronomisk kalender 2019. 
Det är väl där i stjärnorna någonstans det står 
skrivet vad hösten mer har att erbjuda.

Oavsett vilket, i böckerna som här presenteras 
står mycket skrivet som du inte vill missa – och 
låt oss ta den så kloka Malala Yousafzai på orden: 
”En bok, en penna, ett barn och en lärare kan 
förändra världen!” Det är precis på det sättet som 
världshändelser kommer till stånd!

Välkommen  
till Norstedts 
bokhöst!

Chef faktaLitterär chef skönlitteratur



Innehåll

Margaret Atwood Gileads döttrar ............................ 36
Karen Thompson Walker Drömmarna .................... 37
Ulf Karl Olov Nilsson Röstautograferna ................. 43
Joanne Harris Smultrontjuven ................................ 45
Kate Atkinson Kodnamn Flamingo ......................... 46
Carl-Göran Ekerwald Brittsommar .......................... 50
Karl Ove Knausgård Oavsiktligt, Fåglarna under 
himlen ............................................................................ 51

Oktober
Jenny Colgan Julafton på den lilla ön i havet .... 13
Mike Gayle En halv värld bort .................................. 14
Annika Estassy En sång för Hedda .......................... 15
Karen Cleveland Hålla dig nära ................................ 18
Susan Abulhawa Berättelsen om Nahr .................. 26
Aris Fioretos Atlas ......................................................... 28
Riikka Pulkkinen Den bästa av världar .................. 47
Carson McCullers Bröllopsgästen ............................ 53
Tarjei Vesaas Fåglarna................................................. 54

November
Josefin Holmström Emily Dickinson och 
vulkanerna .................................................................... 30
N.K. Jemisin Den femte årstiden, Stenhimlen, 
Obeliskporten ........................................................32–33
Per Olov Enquist Kapten Nemos bibliotek, 
Musikanternas uttåg ................................................. 40

Skönlitteratur 
Augusti
David Lagercrantz Hon som måste dö ...................... 7
Kate Davies På djupet ................................................... 8
Torbjörn Elensky Eldungen ........................................ 16
Peter Törnqvist Flygbyken ......................................... 17
Sam Ghazi Teonauterna............................................. 34
Vladimir Sorokin Manaraga ....................................... 35
Karolina Ramqvist Björnkvinnan ............................. 39
Per Olov Enquist Nedstörtad ängel ......................... 40
Naima Chahboun Äpplen och päron ...................... 42
Lars Gustafsson Dr Weiss sista uppdrag ................ 44

September
Lena Einhorn Den tunna isen ..................................... 6
Lisa Halliday Asymmetri .............................................. 9
Hanna Rut Carlsson Sista hösten i Legoland ....... 10
Sara Villius Madonna ................................................... 11
Jenny Fagerlund Ett litet steg på vägen ................ 12
Anna Jansson Dotter saknad .................................... 19
Lee Child En annan tid ............................................... 20
Alexander Karim Den extraordinära berättelsen 
om Jonas Paulsons plötsliga död ......................... 24
Markus Zusak Ingenting mindre än ett mirakel .. 25
Malou von Sivers Inför hans blick ........................... 27
Marion Poschmann Tallöarna ................................... 29
Peter Høeg Genom dina ögon .................................. 31

237

6
Den stora  
finalen
Hon som måste dö  
är den sista delen  
i David Lagercrantz 
Millenniumserie.

En stor 
kärleks- 
roman
Lena Einhorn 
ger sig i kast 
med sin egen 
historia och 
kärlekens 
livsfarliga 
och livsnöd-
vändiga kraft.

Den gåtfulle  
Alfred

Ingrid Carlberg har skrivit 
en häpnads väckande och 

osannolik berättelse  
om mannen  

bakom  
histo riens  

största pris:  
Alfred Nobel.
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Käka grönt!
Julia Tuvessons ultimata  

guide till skåpmat, brödmat,  
plåtmat och andra modeller.

En efterlängtad  
uppföljare 

Margaret Atwoods nya 
roman utspelar sig 

femton år efter  
Tjänarinnans 

berättelse.
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Foto: Agneta Åkesson

Lena Einhorn är författare och regissör. Hon fick 
sitt stora genombrott med Ninas resa (2005), 
i vilken hon berättar historien om sin mor, en 
av de sista som lämnade Warszawas ghetto 
levande. Boken blev också film, och de två 
versionerna belönades med både Guldbagge 
för årets bästa film och Augustpris för årets 
bästa bok. Hennes senaste bok är den historiska 
romanen Geniet från Breslau som nominerades 
till Sveriges Radios romanpris 2019.

Omslag: Sara R. Acedo | Släppmånad: september | Recensionsdag: 30 september | Sidantal: 500

Den tunna isen
Lena Einhorn
I sin nya roman Den tunna isen ger sig Lena Einhorn i kast 
med sin egen historia och kärlekens livsfarliga och livs
nödvändiga kraft. Det är sommar när en kvinna oväntat 
kommer simmande mot henne på bryggan. Vad som först 
liknar ett oskyldigt möte gör ett outplånligt intryck på 
henne. Och så inleds en förälskelse, och så småningom en 
kärleks relation som ska ta henne ut på tunnare is än hon 
någonsin tidigare vågat beträda.

Men vad är hon rädd för, och varför? Parallellt med 
kärlekshistorien försöker hon utforska sin egen historia, 
sin egen barndom. Hon trodde hon kunde den. Det gjorde 
hon inte. Under arbetet med modersporträttet Ninas resa 
finner hon efterlämnade brev mellan föräldrarna och klotter 
i gamla böcker som lämnats på vinden. Med hjälp av detta 
material börjar hon långsamt bena upp inte endast sin mors 
liv, utan också sitt eget livs mysterium.

I Den tunna isen följer vi berättelsen om en kärlek som 
verkligen visar sig vara på liv och död. Och om en vådlig, 
berusande färd längst ut i människans känslomässiga 
univer sum, och längst in i hennes mest dolda och skyddade 
skrymslen.

»Delblancpriset 2019 
tilldelas Lena Einhorn som 

via skilda konstnärliga 
uttrycksformer, i fiktion 

och fakta, med humanistisk 
lidelse levandegör kända 

och okända människoöden 
som aktualiserar skarpa 

frågor om livsval, 
engagemang och förmågan 

att stå det onda emot.«
Juryns motivering
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Foto: Anna-Lena Ahlström

»Salander och Blomkvist är lika 
övertygande som alltid.«

New York Times

»Elegant driven, skickligt utförd 
och riktigt spännande.«

The Guardian

Omslag: Jörgen Einéus | Första försäljningsdag: 22 augusti | Sidantal: 500 

David Lagercrantz fick sitt skönlitterära 
genombrott 2009 med den kritikerrosade 
Syndafall i Wilmslow. 2011 utkom boken Jag 
är Zlatan som nominerades till bland annat 
Augustpriset och sålt i miljoner exemplar 
runt om i världen. 2015 axlade Lagercrantz 
till ett enormt medieintresse Stieg Larssons 
mantel som författare till böckerna om Lisbeth 
Salander och Mikael Blomkvist och gav ut Det 
som inte dödar oss. Två år senare utkom Mannen 
som sökte sin skugga, och båda böckerna har 
blivit en av de mest sålda titlarna i Sverige 
och världen. Hon som måste dö är den sista 
delen i David Lagercrantz fortsättningsböcker i 
Millenniumserien. 

Hon som måste dö
David Lagercrantz
En hemlös man hittas i en park i Stockholm. Det ser 
inte ut att vara annat än ett tragiskt dödsfall. Men 
rättsläkaren Fredrika Nyman anar att något inte 
stämmer, och kontaktar Mikael Blomkvist.

Blomkvist blir motvilligt intresserad. Den hem
löse har flera gånger hörts muttra om Johannes 
Forsell, Sveriges försvarsminister. Var det bara nojor, 
svammel? Eller kan det finnas en riktig koppling till 
regeringen?

Mikael ber Lisbeth Salander om hjälp. Men efter 
Holger Palmgrens begravning har hon lämnat landet 
och går inte att nå.

Vad ingen vet är Lisbeth befinner sig i Moskva för 
att en gång för alla göra upp med sin syster Camilla. 
Hon har bestämt sig: Hon ska inte längre vara den 
som jagas. Hon ska jaga själv.

Hon som måste dö – den stora finalen i David 
Lagercrantz böcker i Millenniumserien – väver 
samman politiska skandaler och maktspel på hög 
nivå med DNAforskning, Himalayaexpeditioner 
och det organiserade näthatet som vill så splittring, 
och vars rötter spåras till en rysk trollfabrik.
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Foto: Idil Sukan

»Årets roligaste bok?  
Definitivt den mest oanständiga ...«

iPaper

En  
hysteriskt 

rolig och het 
komma ut-

roman

Omslag: Alette Bertelsen | Översättare: Hanna Svensson | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 12 augusti | Sidantal: 400

Kate Davies är redaktör för sakprosa och 
bilderböcker på Wide Eyed Editions och Frances 
Lincoln Children’s Books, och skriver även 
barnböcker själv, för bland annat Scholastic 
och Harper Collins US. Hon är en av grundarna 
av Pride in Publishing (PiP), ett nystartat hbtq-
förlagsnätverk. Hon bor i Leytonstone i England 
med sin fru.

På djupet
Kate Davies
Möt Julia. Hon har inte haft sex på tre år. När hon 
äntligen tar tag i problemet och bryter sig ur sitt 
ofrivilliga celibat har hon ett par misslyckade (och 
hysteriskt dråpliga) one night stands, och är sedan 
fullt beredd att aldrig någonsin ha sex igen. 

Det vill säga, tills hon kommer på att det kanske 
finns en anledning till att hon aldrig har haft ett 
fungerande sexliv. Män kanske helt enkelt inte är 
hennes grej.

Sagt och gjort, Julia testar sin teori så fort hon 
har möjlighet och snart är saken klar: vid 26 års 
ålder inser Julia att hon är lesbisk. Hon ger sig 

huvudstupa in i Londons hbtqvärld och det dröjer 
inte länge innan hon blir stormigt förälskad i Sam, 
en tio år äldre konstnär som förespråkar öppna 
relationer. Sexlivet med henne är bättre än Julia 
hade kunnat drömma om, det är hett, passionerat, 
intensivt, och de kan inte få nog av varandra. Så när 
Julias bästa vän Alice påpekar att Julia hela tiden 
viker sig för Sams vilja blir hon frustrerad. För 
första gången i sitt liv är Julia förälskad och Sam 
har visat henne en värld hon inte hade en aning om 
existerade. Vad spelar det då för roll om hon tvingas 
utmana sina egna gränser gång på gång?
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Foto: Vittore Buzzi

Översättare: Eva Åsefeldt | Släppmånad: september | Recensionsdag: 14 oktober | Sidantal: 250 

Asymmetri
Lisa Halliday
”So, Miss Alice, are you game?” Frågan ställs av 
en man i sjuttioårsåldern som slagit sig ner på en 
parkbänk på Manhattan och börjat samtala med 
en ung kvinna som läser en bok. Alice är den unga 
förlagsassistenten som inleder en romans med den 
världsberömda, och mycket äldre, författaren Ezra 
Blazer. Det är tidigt på det nya millenniet, med 
USA:s krig mot Irak som fond och där åren som går 
markeras av de Nobelpris Ezra Blazer inte tilldelas. 

På Heathrow blir irakiskamerikanska ekonomi
professorn Amar ala Jaafari, som är på väg till Kurdi
stan, kvarhållen över helgen. 

Vad har de här personerna med varandra att göra, 
och hur korsas deras vägar?

Lisa Hallidays kritikerhyllade debutroman är en 
undersökning av maktförhållanden, ojämlikhet, 
oskuld och erfarenhet, strävan och berömmelse, om 
västvärlden och Mellanöstern, talang och tur.

Lisa Halliday är född i Massachusetts och 
bor numera i Milano med sin brittiske make 
och deras lilla dotter. Asymmetri är hennes 
debutroman och den fick ett översvallande 
kritikermottagande i såväl USA som i 
Storbritannien.

»Den tredje söndagen hade 
han köpt två glasstrutar 
från Mister Softee och 

erbjöd Alice den ena. Hon 
tog emot den, precis som hon 
hade tagit emot chokladen, 

eftersom glassen redan hade 
börjat smälta och flerfaldigt 

Pulitzerprisbelönade författare 
inte gick omkring och 

förgiftade folk.«

Utvald till 
en av 2018 

års tio bästa 
böcker av  
New York 

Times 
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Foto: Kajsa Göransson

DEBUT

Omslag: Anna Davison Omslagsbild: Eske Kath | Släppmånad: september | Recensionsdag: 14 oktober | Sidantal: 200 

Sista hösten i Legoland
Hanna Rut Carlsson
Människorna i Köpenhamn vill bara leka och har 
slutat tro på något annat än sig själva. De har förvis
so tagit tag i problemet med havsnivåstigningarna, 
men deras lösning riskerar hela stadens säkerhet. Tre 
orakel är på plats för att varna dem för deras hybris, 
men det är så svårt att få människorna att lyssna.

Vi får följa oraklet Amir, som är på sitt första 
uppdrag på jorden, men också fyra människor: 
 Katja, som skulle vilja bli lesbisk; Alice, som bara 
vill ha tillbaka sitt ex; Adam, som kämpar för att 
få genomföra sitt drömbygge; och Adams tioåriga 
klimatmedvetna dotter Joanna, den enda som tycks 

inse faran. De här människorna går in och ut ur 
varandras liv på väg mot den undergång de inte vill 
kännas vid. 

Sista hösten i Legoland är något så ovanligt som en 
dystopi med oväntat gott humör som både efterfrå
gar och ifrågasätter människans behov av ideologier.

Hanna Rut Carlsson är 29 år och utbildad 
miljövetare vid Köpenhamns universitet. 
Inspirationen till det här projektet har till stor 
del kommit från hennes arbete med miljöfrågor, 
men också en känsla av lekfullhet på gränsen 
till oansvarighet i den nordiska välfärden.
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Foto: Irm

elie Krekin

»Min tystnad.
Hur ska jag få 

fram det jag vill 
säga. Förvandla det 

här jag har i mig  
till ord?«

Släppmånad: september | Recensionsdag: 21 oktober | Sidantal: 160 

Sara Villius är född 1976 och debuterade 2002 
med kortromanen Nej, det är en snöklump. 
Sedan dess har hon utkommit med Battle 
(2003), Sex (2008) och barnböckerna Natten 
(2017) och Om Orm (2018). Villius har 
också skrivit för film, tv och radio och är en 
prisbelönad radiodokumentärmakare.

Madonna
Sara Villius
Det börjar med en kyss. Eller ännu tidigare. I värmen 
mellan två armar alldeles nära varandra. Eller kanske 
tidigare än så. I händelser som finns nedskrivna i 
myndighetsdokument och sådana som saknas där.

Hon tänker på mannen som velat lära henne allt om 
skrivandet. Hon tänker på maken hon inte längre 
orkar tänka på. Hon tänker på om det är möjligt att 
vara både moder och kropp. Hon tänker på hur det 
skulle vara att få vila ut någonstans, hos någon. Hon 
kan inte längre skriva, men hon skriver ändå.

Sara Villius är tillbaka med en roman som är en sko
ningslös undersökning av vad det är att vara kvinna 
och moder, madonna och hora.
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Foto: Kajsa Göransson

»En varm feelgood i ordets 
rätta bemärkelse, som en 

film av Nora Ephron.«
Damernas Värld om 24 goda gärningar

Omslag: Emma Graves | Släppmånad: september | Recensionsdag: 23 september | Sidantal: 320

Ett litet steg på vägen
Jenny Fagerlund
Stella är 35 år och arbetar som administratör på 
ett reseföretag i Stockholm. Hon är ensamstående 
med sin nioåriga son Felix, och trivs bra med sin 
lugna tillvaro på jobbet. Lugn är dock inget hon 
har på hemmaplan. Felix har det inte lätt i skolan, 
han brottas med utanförskap och får ofta skulden 
när något går fel. Stella kämpar för att skolan ska 
lyssna. 

Efter att en ny chef tillträder ställs allt på ända. 
Stellas tjänst dras in och om hon inte vill bli arbets
lös måste hon tacka ja till det chefen erbjuder: att 
åka runt och besöka nya hotell och anläggningar. 
Hennes första uppdrag blir att under två veckor 

testa ett nytt koncept på det nyrenoverade Högfjälls
hotellet i Fröliden. 

Stellas första impuls är att tacka nej, men efter 
ytterligare en händelse på Felix skola får hon nog. 
Tillsammans styr de kosan mot fjällen. Kanske är 
det här avbrottet de båda behöver? 

Under veckorna som kommer möter både Stella 
och Felix nya människor som hjälper dem att inse 
att de klarar mer än de först trodde. Men allt kom
pliceras ytterligare när hon inser att chefen har en 
egen agenda med hennes resa. Och inte blir det bätt
re när Felix pappa Paul, som hon inte träffat på flera 
år, bestämmer sig för att komma upp till Fröliden.

Jenny Fagerlund är född 1979 och bor i 
Stockholm med man och fyra barn. Hon arbetar 
som frilansjournalist åt flera olika tidningar och 
magasin. Hon är en sann feelgoodfantast och 
läser allt hon kommer över. Hon har givit ut tre 
romaner tidigare: Drömstigen, Med hälsning från 
Båstad och 24 goda gärningar. Ett litet steg på 
vägen är hennes fjärde roman.



13

                 

Foto: privat

Sålt i 
800 000 

exemplar  
i Sverige!

Jenny Colgan föddes i Skottland 1972. Idag 
bor hon i ett slott norr om Edinburgh med sin 
man, deras tre barn och hund. Colgan har skrivit 
ett tjugotal romaner, varav sex är översatta 
till svenska. Den lilla bokhandeln runt hörnet 
nominerades till Årets bok 2018 och Sommar på 
den lilla ön i havet utsågs till Årets romantiska 
komedi av The Romantic Novelistsʼ Association. 
Julafton på den lilla ön i havet är den tredje och 
sista delen i trilogin om Flora på ön Mure. 

Julafton på den lilla ön i havet
Jenny Colgan
Julen är en tid för att mysa framför brasan och kan
ske njuta av den skotska klassikern sirapskaka med 
hutt – om du inte råkat bli gravid med din före detta 
chef förstås, och inte vet hur du ska berätta det för 
honom. Kommer Flora att samla modet och avslöja 
sanningen för sina nära och kära? Och kommer 
hennes pojkvän Joel tycka att hon är bärare av goda 
nyheter – eller kommer den här julen bli lika gråkall 
som högländerna i midvintertid?

Samtidigt försöker Saif, läkare och flykting från 
det krigshärjade Syrien, njuta av sin första väster
ländska jul tillsammans med sina söner. Hans fru 

är dock fortfarande saknad, och hennes frånvaro 
påverkar dem alla. Kan familjen finna tröst och 
glädje ändå?

Följ med till ett vackert nordligt hörn av världen, 
till gemenskapen på Mure, och upplev en höglands
jul du sent kommer att glömma!

Omslag: Emma Graves | Översättare: Birgitta Karlström | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 21 oktober | Sidantal: 350
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En halv värld bort
Mike Gayle

Omslag: Maria Sundberg | Översättare: Hanna Svensson | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 11 november | Sidantal: 420

Kerry Hayes vet exakt vem hon är: en ensamståen
de mamma, städare och Mariah Careys största fan. 
Uppvuxen på olika fosterhem runt om i London har 
hon inte haft ett helt lätt liv. Ända sedan hon var 
liten har hon närt drömmen om att få återse sin bror 
som adopterades bort som barn. En dag skriver hon 
ett brev ...

Noah Martineau tror sig veta exakt vem han är: 
en framgångsrik brottmålsadvokat, med fru och 
barn och ett stort hus i Primrose Hill. Han har aldrig 
blickat bakåt, allt han någonsin behövt har funnits 
där i hans absoluta närhet. Hans föräldrar har alltid 

gett honom samma kärleksfulla bemötande som 
hans syskon, och den lilla detaljen att de har olika 
färg på sin hud har aldrig haft någon betydelse.

Trots det så är det något som skaver. Något som 
har skavt i honom hela hans liv utan att han har 
kunnat sätta fingret på vad det är. Men har man 
alltid hållit en dörr hårt stängd inom sig, så spiller 
det lätt över på andra områden i livet.

Samtidigt som hans äktenskap knakar i fogarna 
håller en kraftig vindpust på att blåsa upp dörren på 
vid gavel. Och plötsligt står Noah öga mot öga med 
ett förflutet han aldrig tidigare ägnat en tanke.

Mike Gayle är född 1970, och uppvuxen i 
Birmingham. Han flyttade till London för att 
börja en karriär som journalist, och har arbetat 
för tidningar som Sunday Times, Guardian och 
Cosmopolitan. Gayle blev heltidsförfattare 1997 
efter succén med debutboken My Legendary 
Girlfriend. Den blev en stor framgång både bland 
läsare och kritiker. Sedan dess har han skrivit 
tretton romaner som alla nått en stor och bred 
publik. En halv värld bort är den första romanen 
som publiceras i Sverige.

»Vilken vacker, ömsint 
och oväntad historia. 
Den var underbar!«

Marian Keyes om The Man I Think I Know



15

                 

Foto: Audrey Versini

»Med lätt hand 
tecknar Estassy 

porträtt av kvinnor 
som är långt ifrån 

schablonerna.«
Ålandstidningen

Omslag: Sofia Scheutz | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 14 oktober | Sidantal: 310

Annika Estassy är född i franska Nice och 
uppvuxen i Senegal, Frankrike och Sverige. Hon 
är utbildad journalist och hade arbetat både i 
filmbranschen och på studieförbund innan hon 
blev författare på heltid. Annika debuterade 
skönlitterärt 2013 med romanen Solviken 
som åtföljdes av Croissants till frukost och Alla 
dessa hemligheter, vilka räknas som en löst 
sammanhållen trilogi. Annika är numera åter 
bosatt i Frankrike.

En sång för Hedda
Annika Estassy
Mindre än två veckor före jul erbjuds Lina Sundell ett 
avgångsvederlag av sin chef istället för den befordran hon 
hoppats på. I ren ilska tackar hon ja och bokar genast en 
tangoresa till Buenos Aires. När Linas biologiska pappa, 
som hon trodde var död, står livs levande framför henne 
på Kastrups flygplats samtidigt som mamma Hedda bryter 
handleden uppe i Måneby, bestämmer sig Lina hastigt och 
lustigt för att åka upp till familjens gästgiveri och hjälpa 
till med julfirandet. Men också för att avkräva modern 
sanningen bakom den återuppståndne fadern. Vad hände 
dem emellan egentligen? 

Mamma Hedda har det å sin sida inte lätt. Oron över 
gästgiveriets framtid och all stress inför julen gör henne 
både trött och förvirrad. Vem ska ta över verksamheten 
när hon inte längre orkar? I En sång för Hedda återvänder 
Annika Estassy till det lilla samhället Måneby från Gröna 
fingrar sökes (2018) och bjuder på en berättelse om kärlek 
och försoning och modet att göra en nystart i livet.
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Foto: Kajsa Göransson

Torbjörn Elensky, född 1967, debuterade 1998 
med den kritikerhyllade kortromanen På stället. 
Han har sedan dess förutom flera romaner 
och novellsamlingar även översatt en bok om 
Aristoteles och skrivit hörspel, librettot till 
operan Tristessa, en mängd artiklar och essäer 
samt en bok om gränser, en om Kuba och en om 
författaren Italo Calvino.

Omslag: Jens Andersson | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 9 september| Sidantal: 450

Eldungen
En herrgårdsroman
Torbjörn Elensky
Tiden är mitten av 1800talet och platsen nordvästligaste 
Värmland. Här föds den unge Per Andersson under drama
tiska former, dör och blir återupplivad. Ständigt jagad av sin 
far tas han som ung pojke om hand av patron och pastorn 
– deras syfte är att bevisa eller motbevisa naturalismens tes 
om att en ny människa kan skapas.

Per växer således upp på herrgården tillsammans med pa
tron Gummérus barn och undervisas av pastorn. I det Gum
mériska hemmet råder delade meningar: patron drömmer 
om sin ångmaskin, hans hustru om den kosmiska musik hon 
skapar på klavikordet i salongen. Efter många turer kommer 
den unge Per i kontakt med en handskrift med den blodi
sande titeln Eldungen. Bokens budskap lovar att lära hur man 
får djävlar att bli ens tjänare och visa var guldet ligger gömt.

Torbjörn Elenskys härligt otidsenliga roman Eldungen är 
en skildring av Sverige i glappet mellan det gamla landet 
och de liberala reformer som så småningom ledde till folk
hemmet. Och där är konflikten mellan å ena sidan industri
alismens väckelse, ångmaskiner, vetenskap och å andra sidan 
de stora konsterna, klavikord och religion. 
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Peter Törnqvist är en av de mest egensinniga 
prosaförfattarna i samtidens svenska litteratur. 
Förutom de tre hyllade kortprosesamlingarna 
Fältstudier (1998), Lövsågare, innerkurva 
(2003) och Upprop i dikesfaunan (2013) har 
han givit ut romanen Kioskvridning 140 grader 
(2010), för vilken han fick Svenska Dagbladets 
litteraturpris, och som också nominerades till 
Augustpriset. Han har därutöver givit ut en 
skrift om Buster Keaton och egenhändigt men 
anonymt författat en antologi.

Omslag: Sara R. Acedo | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 2 september | Sidantal: 150

Flygbyken 
och 83 andra lämningar
Peter Törnqvist
”Påträffad i en flodbädd från ägar och svamlar
kulturen: en korgliknande vagnkonstruktion av 
nättyp, tillverkad i s.k. stål, med ett tvärgående 
handtag av s.k. plast på ena kortsidan. Korgens mått 
68 x 56 x 49 cm. Korgen vilande på fyra st. 47 cm 
långa, snedställda ben, tillika av stål. I nederänden 
på benen försedd med fyra små hjul, dvs. ett i varje 
hörn av konstruktionen, skodda med s.k. gummi 
och ledade med kula så att de gått att snurra åt alla 
håll (vilket har lett till spekulationen att man i den
na civilisation kan ha haft förmågan att förflytta sej 

i flera riktningar samtidigt). Sannolikt en proces
sionsvagn av något slag.”

Peter Törnqvist blandar i Flygbyken märkvärdiga 
notiser från svunna sekel med egna betraktelser av 
företeelser i bortglömda skrymslen av tillvaron, allt 
utvalt och skildrat med en särskild blick för natu
rens och civilisationens absurda egenheter, på den 
oefterhärmliga prosa som han gjort till sitt signum.
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Foto: Jessica Scharpf

»En thriller som visar hur 
en intelligent författare kan 

skaka om hela genren.«
Västerbottens-Kuriren om Hon som inte vet

Karen Cleveland har varit analytiker på CIA 
och i denna roll rapporterat hela vägen till 
presidenten. Under en tid var hon även på FBI 
där hon var verksam inom terroristbekämpning. 
Hon har med sin bakgrund bättre koll än de 
allra flesta författare på den värld hon skriver 
om. Hon har en masterexamen från Trinity 
College i Dublin och en från Harvard University. 
Cleveland bor i norra Virginia med sin man och 
två barn. Debutromanen Hon som inte vet blev 
en internationell succé.

Hålla dig nära
Karen Cleveland
Stephanie Maddox måste fatta tuffa beslut varje dag. 
Hon jobbar med interna utredningar på FBI, och ser 
till att de som inte följer reglerna får sitt straff. Men 
hon är också ensamstående mamma till tonårssonen 
Zachary. Hon vet såklart att Zach inte är perfekt, 
men han har alltid varit skötsam och fått högsta be
tyg i skolan. Så när en kollega i förtroende berättar 
att FBI har startat en utredning kring Zachary och 
att de misstänker att han tillhör en terroriströrelse, 
tror hon inte att det är sant. När hon kort därefter 
upptäcker ett vapen i Zachs garderob ställs hennes 
värld på ända. Har Stephanie varit helt fel ute ifråga 

om sin ordentlige son? Och vad är Stephanies plikt 
om han nu är inblandad i något kriminellt? Att 
skydda honom? Eller att ange honom?

Fristående 
fortsättning 
på Hon som 

inte vet

Omslag: Maria Sundberg | Översättare: Örjan Sjögren | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 7 oktober | Sidantal: 330 
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»[Anna Jansson] driver 
proffsigt handlingen 

framåt och boken är en
riktig bladvändare.«

Gotlands Tidningar om  
Kvinnan på bänken

Start på ny 
deckarserie 

av Anna 
Jansson!

Omslag: Anders Timrén | Släppmånad: september | Recensionsdag: 16 september | Sidantal: 400 

Anna Janssons romaner om kriminalinspektör 
Maria Wern har sålt i närmare fyra miljoner 
exemplar och är översatta till 17 språk. 
Böckerna har gjort succé som tv-serie och film 
med Eva Röse i huvudrollen. Med Emil Wern – 
detektiv har Anna Jansson låtit Maria Werns son 
få en egen barnboksserie på Rabén & Sjögren. 

Dotter saknad
Anna Jansson
Vera Bark flyr hals över huvud från sin möhippa i det lilla 
samhället Hampetorp utanför Örebro. I fem års tid vandrar 
sedan hennes far, kriminalinspektör Kristoffer Bark, längs 
Hjälmarens strand, mil efter mil, i sökandet efter sin dotter. 
Man befarar att hon drunknat. Ovissheten tär på honom 
och på Veras mor som är på väg att gå under i sin förtvivlan.

Tre år efter Veras möhippa försvinner en ung sjuksköters
ka från samma plats. Utredningen läggs ner också i detta 
fall, men Kristoffer Bark får den öppnad igen som ett cold 
case. Petra påminner på många sätt om hans dotter. Snart 
inser han att det finns fler samband än han först anat. 

Dotter saknad är den första delen i deckarserien ”Berg
slagens blå”. Det är en berättelse om en förälders värsta 
mardröm. Det är också en berättelse om vad som kan ske 
med ett försummat barn när verkligheten blivit outhärdlig, 
om vanföreställningar som får livsfarliga konsekvenser.
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Foto: Sigrid Estrada

»Lee Child 
ger ordet 

bladvändare 
en ny 

innebörd.«
Michael Connelly

Lee Child är en av världens främsta 
thrillerförfattare. Hans romaner om 
actionhjälten Jack Reacher når alltid 
topplistorna i England och USA och har sålt i 
över 90 miljoner exemplar. Lee Child är född i 
Coventry, England, men bor nu i USA. 

Omslag: Maria Sundberg | Översättare: Jan Risheden | Släppmånad: september | Recensionsdag: 23 september | Sidantal: 400 

En annan tid
Lee Child
Jack Reacher är tillbaka. Den här gången ger han sig 
i kast med sin pappas förflutna och upplösningen är 
den mest hårresande och blodisande hittills.

Jack Reacher planerar att följa höstsolen på en 
storslagen roadtrip genom USA, från Maine till 
Kalifornien. Han kommer inte långt. På en landsväg 
djupt inne i New Englands skogar ser han en skylt 
som leder till en plats han aldrig har varit på – staden 
hans pappa är uppvuxen i. Han bestämmer sig för att 
göra en avstickare dit.

I stadshuset morgonen därpå frågar Reacher var 
hans gamla familjehem ligger. Han får då höra att 

ingen vid namn Reacher någonsin har bott i staden. 
Reacher vet att hans far aldrig återvände till sin hem
stad. Nu är frågan om han var där till att börja med.

Så inleds ännu ett adrenalinfyllt nagelbitar äventyr 
för vår hjälte Jack Reacher.
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Omslag: Wickholm Formavd. | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 30 oktober | Sidantal: 180

Sara Recabarren är flerfaldigt prisbelönad 
journalist. Hon har arbetat på TV4 i nästan tjugo 
år och är vice ordförande i föreningen Grävande 
Journalister. 2015 vann hon och fotografen 
Phil Poysti tv-priset Kristallen i kategorin årets 
granskning för reportaget ”Slav i Sverige”, som 
handlar om exploateringen av de mest utsatta 
EU-migranterna. Året därpå belönades de i 
kategorin Current Affairs i New York Festivals 
för ett reportage om IS-resenärers familjer. Sara 
var 8 år när hon kom till Sverige från Iran med 
sin familj. Kontrasterna mellan samhällen och 
mellan människor från olika kulturer väckte 
hennes samhällsintresse och ledde senare till 
att hon valde journalistiken.

Insidan
SD-kvinnorna och partiet
Sara Recabarren
Insidan handlar om fyra kvinnor som gått med i Sverige
demokraterna och deras upplevelser av verkligheten i ett 
mansdominerat parti som vuxit sig starkt samtidigt som 
världen plågats av finanskris, islamism, terrorism och 
flyktingkris.

Partiets vice ordförande Julia Kronlid är en av kvin norna 
i boken. Julia berättar om när hon första gången hörde talas 
om SD i samband med debatten om Muhammedteckning
arna och hur hon som kristen lockades av SD:s syn i bland 
annat abortfrågan. Sverigedemokraternas första europa
parlamentariker genom tiderna, Kristina Winberg, berättar 
om hur det kom sig att hon, som nästan inte visste någon
ting om EU, blev partiets första namn i Europaparlaments
valet 2014. Maddelen Larsson, tidigare kommunpolitiker i 
Fal köping, berättar om konflikterna som uppstod när hon 
uppmärksammade att det försvunnit pengar från distrikts
kassan i Skaraborg. En kvinna som i boken kallas för ”Lena” 
berättar om varför hon lockades av att gå med i SD och 
hur det kom sig att hon tvingades byta namn efter engage
manget i partiet.

Tanken med boken är att läsaren ska förstå och kanske 
till och med föreställa sig de inre världen, tankar och 
känslor som lett kvinnorna till att gå med och representera 
ett parti som av kritikerna klassas som antifeministiskt, 
nationalistiskt, invandringsfientligt och muslimfientligt.
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Omslag: Wickholm Formavd. | Släppmånad: september | Recensionsdag: 9 oktober | Sidantal: 450 

Ingrid Carlberg, författare och journalist, 
belönades 2012 med Augustpriset för sin 
biografi Det står ett rum här och väntar på dig ... 
om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg 
som försvann i Budapest 1945, efter att ha 
lett en räddningsaktion för de sista resterna 
av Europas judiska befolkning. För boken 
Pillret 2008 tilldelades hon undersökande 
journalisters pris Guldspaden och nominerades 
till Augustpriset. Hon utnämndes till medicine 
hedersdoktor i Uppsala 2009.

NOBEL
Den gåtfulle Alfred, 
hans värld och hans priser
Ingrid Carlberg
Augustprisbelönade författaren och journalisten Ingrid 
Carlberg skriver den häpnadsväckande och osannolika 
berättelsen om mannen bakom historiens största pris: 
Alfred Nobel. Mannen som blev stenrik på sprängämnen, 
skrev poesi i hemlighet och drömde om fred på jorden.

Med både bred pensel och precision i detaljen skildrar hon 
Alfred Nobel och den värld som omgav honom. Det är en 
levande berättelse som följer Alfred från de fattiga småbarns
åren i Stockholm genom 1800talets Europa till  stroken i San 
Remo den 10 december 1896, genom familjebråk och kärleks
sorger, framgångar och svek. Det bittra dramat om testamen
tet, prisernas tillkomst, blir bokens naturliga cre scen do. 
Nobel är en myllrande familjekrönika, där Alfreds dramatiska 
liv också sätts i sin naturvetenskapliga, litterära och politiska 
kontext efter de områden han valde ut för sina priser. 

Vilka var de livserfarenheter som fick Alfred Nobel att 
vilja testamentera sin förmögenhet till den framtida forsk
ningen? Vad var det för verklighet han ville påverka med sitt 
överraskande testamente?

Ingrid Carlberg kombinerar forskarens vetenskapliga 
ambitionsnivå med den berättande journalistikens närvaro 
och nerv. Boken bygger på en rad nya och hittills okända 
källor. Carlberg har grävt i arkiv i fem länder och plöjt de 
tusentals privata breven. Det har aldrig gjorts förut. Nobel är 
därmed den första samlade berättelsen om bakgrunden till 
Nobelpriset någonsin.



24

Foto: M
agnus Liam

 Karlsson

Alexander 
Karim 

debuterar 
med skruvad 

underhåll-
ningsroman

Omslag: Maria Sundberg | Släppmånad: september | Recensionsdag: 16 september | Sidantal: 350 

Alexander Karim föddes i Uganda 1976. 
Alexander utbildade sig till skådespelare i 
USA, flyttade tillbaka till Sverige år 2000, och 
började då jobba med film. Flera av filmerna 
han har varit med i har prisbelönats. Alexander 
har även medverkat i ett flertal tv-serier och 
teateruppsättningar, senast Shakespeare in 
Love på Stockholms stadsteater. Han är även 
aktuell som huvudrollsinnehavare i hyllade 
thrillerserien Advokaten.

Den extraordinära berättelsen  
om Jonas Paulsons plötsliga död
Alexander Karim
När Jonas Paulsson vaknar på morgonen tror han att 
det är en helt vanlig söndag. Han äter frukost, läser 
tidningen, går en sväng på stan och blir därefter 
brutalt mördad i sitt hem. När han sedan vaknar 
upp oskadd i sängen tänker han självklart att det 
hela var en mardröm. Men snart inser han att dagen 
han vaknar upp till är lördagen, dagen innan hans 
förestående död.

Lördagen verkar till synes likadan som den 
första gången han upplevde den, förutom små, små 

skillnader. Stämningen på middagsbjudningen är 
inte lika hjärtlig, och tittar inte hans fru på mobilen 
lite oftare än förra gången? Han går och lägger 
sig och upptäcker när han vaknar att han har gått 
ytterligare en dag bakåt i tiden. Nu är han mer 
beslutsam än förvånad. Jonas Paulson inser att han 
har fått en unik möjlighet. Men hur många dagar 
tillbaka i tiden kommer han behöva gå för att lyckas 
förhindra sin plötsliga död?

Vibbar av 
Memento, 

Russian Doll 
och Måndag 
hela veckan!
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»En av dessa storartade 
romaner som förflyttar 

läsaren genom tid 
och rum till en annan 
familjs erfarenhet, på 
djupast möjliga plan.«

Washington Post

Omslag: Emma Graves | Översättare: Anna Strandberg | Släppmånad: september | Recensionsdag: 14 oktober | Sidantal: 550 sidor

Markus Zusak har tidigare skrivit sex romaner 
varav fyra översatts till svenska: Hundår (2005), 
Boktjuven (2008), Fighting Spirit (2009) och 
Jokern (2010). Hans böcker har översatts till mer 
än 40 språk och sålt i över 16 miljoner exemplar. 
Ingenting mindre än ett mirakel är Zusaks 
första vuxenroman på över ett decennium. 
Markus Zusak är bosatt i Sydney med sin hustru 
och sina två barn. Följ honom på bloggen 
www.zusakbooks.com och på Facebook: 
@ markuszusak.

Ingenting mindre 
än ett mirakel
Markus Zusak
De fem bröderna Dunbar lever tillsammans i ett nedgånget 
hus i utkanterna av Sydney. Rory, Henry, Tommy, Clay(ton) 
och Matthew har ett helt menageri av djur och tar hand 
om varandra så gott det går utan några som helst vuxna 
närvarande. De slåss och förälskar sig och ägnar sig åt sina 
favorit intressen: pianospel, långdistanslöpning, Homeros 
Odyssén eller Michelangelos konst. 

En dag dyker Mördaren upp, det är fadern som fått 
detta epitet av sönerna i och med modern Pennys frånfälle. 
Michael Dunbar sträcker ut en hand mot sina söner och 
berättar om sitt Stora Projekt. Han tänker bygga en bro 
över floden Amahnu och nu behöver han deras hjälp. Clay 
är den ende av bröderna som nappar på faderns förslag 
och följer med honom för att bygga den bro som ska bli 
ett minnesmärke över familjens historia och gottgöra alla 
faderns misstag. På så vis rullas en myllrande familjekrönika 
upp om flykt och exil, kärlek och förlust och förmågan att 
försonas med det förflutna.

Ingenting mindre än ett mirakel är Markus Zusaks magnum 
opus och hans hyllning till  invandrar natio nen Australien.
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Omslag: Anders Timrén | Översättare: Rose-Marie Nielsen | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 28 oktober | Sidantal: 320

Susan Abulhawa föddes i Kuwait av 
palestinska föräldrar på flykt från Israel efter 
sexdagarskriget. Hon är idag bosatt i USA 
där hon verkar som samhällsdebattör och 
människorättsaktivist med Mellanöstern som 
specialområde. År 2000 grundade Abulhawa 
organisationen Playground for Palestine som 
främjar barns rätt att leka på ockuperad mark. 
Berättelsen om Nahr är hennes tredje roman.

Berättelsen om 
Nahr
Susan Abulhawa
Palestinska Nahr växer upp i exil i Kuwait City. Hon gifter 
sig som sjuttonåring med Moammad, son i grannfamiljen. 
Efter några års äktenskap försvinner Moammad spårlöst 
och försätter Nahr i en prekär social situation. Hennes man 
antas vara död men någon kropp hittas inte. Nahr tvingas 
uppsöka Moammads familj på Västbanken för att kunna 
begära skilsmässa från en man som inte finns. 

Moammads mor och bror Bilal tar emellertid emot henne 
som en dotter i familjen och mellan Nahr och Bilal uppstår 
en varm och djup vänskap, som övergår i förälskelse.

Snart upptäcker Nahr att Bilal lever ett dubbelliv, upp
tagen av politisk aktivism och terrorism, och när hans re
volutionära cell får tag i komprometterande bilder på Nahr, 
tagna under hennes tid som eskort åt rika kuwaitiska män, 
tvingas Nahr genom utpressning att bli kurir åt revolutio
närerna. Efter det att gruppen utför ett bombattentat grips 
Nahr och sätts i högteknologiskt säkerhetsfängelse i Israel. 

Romanen tar sin början då den fängslade Nahr ber fäng
elsedirektören om penna och papper för att själv berätta 
sanningen om sitt liv och på så vis ta makten över det.

Författaren  
till Morgon  
i Jenin och 

Det blå mellan 
himmel och  

hav
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»Malou von Sivers är 
en slipad berättare.«

Sydsvenskan 

Malou von Sivers är journalist, moderator, 
föreläsare och känd tv-profil. Hon började 
sin karriär på Expressen och Aftonbladet och 
arbetade som nyhetsreporter där i tio år. 
Därefter var hon med och startade svenska 
ELLE och senare Nyhetsmorgon, Sveriges 
första morgonprogram. Nu har hon sedan 
många år sitt eget program Malou efter tio. I sin 
intervjuserie Malou möter har hon intervjuat 
flera av världens stora ledare och megastjärnor, 
vilket rönt internationell uppmärksamhet. 
von Sivers har fått Stora journalistpriset. 2017 
debuterade hon som författare med Mitt hjärtas 
oro, 2018 kom andra delen Olycksbarnet.

Omslag: Elsa Wohlfahrt Larsson | Släppmånad: september | Recensionsdag: 14 oktober | Sidantal: 300

Inför hans blick
Malou von Sivers
Det första Anna lägger märke till är händerna. Jonas stora 
varma händer. Det är smällkall vinter när de först möts och 
inneslutna i sin förälskelsebubbla vandrar de runt i Stock
holm. Men det ska visa sig att de drar åt olika håll. Jonas 
vill hålla kvar Anna i bubblan; för henne är friheten det 
viktigaste som finns.

För Annas liv kanske ser perfekt ut på ytan: hon är en 
stark, driven kvinna som gör karriär som skådespelerska 
i den tuffa teaterbranschen. Men där under finns ett sår, 
det som kommer från uppväxten med en far som utan 
förvarning och blixtsnabbt kan växla från att vara öm och 
kärleksfull till fruktansvärda raserianfall, som går ut över 
Anna och hennes bror. Och där finns en mor som inte griper 
in. Annas flykt från barndomens radhus har varit nödvändig 
för hennes överlevnad, men det finns gränser för hur långt 
hon kan fly innan minnena hinner ikapp henne.

Inom Anna växer rädslan för varje år. För att hon inte ska 
lyckas läka såret. För att Jonas ska tröttna på hennes frihets
längtan. För att hon ska förlora allt.

Inför hans blick är den avslutande och fristående delen i 
Malou von Sivers trilogi om att ärva ett sår över flera gene
rationer.
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Aris Fioretos är författare till en rad hyllade 
romaner. Han har bland annat översatt Friedrich 
Hölderlin och Vladimir Nabokov till svenska 
och erhållit många utmärkelser, däribland 
Samfundet De Nios Stora pris och Sveriges 
Radios romanpris två gånger. Sedan 2011 är han 
vicepresident av Tyska akademien.

Atlas
Aris Fioretos
Allt började med en dödsannons i tidningen. En dag 
upptäckte Aris Fioretos att en arkivarie gått bort i 
hög ålder och utan anhöriga. Han skulle inte ha lagt 
Iris Frosts namn på minnet om det inte liknat ett 
han givit en bifigur i sin första roman. Nyfiken kon
taktade han tidningen och fick numret till personen 
som satt in annonsen. 

När de möttes visade sig livet överträffa dikten. 
Den avlidna hade inte bara läst hans romaner om 
»den nya människan« kring förra sekelskiftet, utan 
även kommenterat dem. Vid sin död efterlämnade 
hon en plastkasse full med osorterade papper.

Nu föreligger dessa medicinhistoriska anteck
ningar i redigerat skick. Frost kastar ljus över gestal
ter som är betydligt mindre av påhitt än Fioretos 
sökt få läsare att tro. Atlas levandegör en parallell
värld intill förväxling lik vår egen. 

Aris Fioretos har tillfogat för och efterord, källor 
och bilder.

Samtidigt med den nya romanen Atlas utges de 
tidigare romanerna Irma, 25, Sanningen om Sascha 
Knisch och Nelly B:s hjärta i reviderat skick i pocket.

»Svensk litteraturs  
Jeremy Irons.«

Die Welt

Omslag: Birgit Schlegel | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 11 november | Sidantal: 450 
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»Salta plommon. Tonfisk. 
Någon sorts gyllenbrun 
svamp. Nötkött. Spenat. 
Hade Yosa inte begripit 
att de gav sig ut på en 
färd full av mödor och 
begränsningar? Eller 

trodde han att det 
här var absolut sista 
chansen till frosseri?«

Omslag: Lotta Kühlhorn | Översättare: Jesper Festin | Släppmånad: september | Recensionsdag: 30 september | Sidantal: 200 

Tallöarna
Marion Poschmann
Gilbert Silvester, lärare och forskare med special
intresse för ansiktsbehåring på film, befinner sig i 
chock. Han har just drömt att hans fru är otrogen 
och tanken vägrar släppa sitt grepp om honom. När 
han konfronterar sin fru och hon förnekar någon 
som helst otrohet tar han det som ett bevis på att 
hans farhågor i själva verket är sanna.

Han packar en lätt resväska, beger sig mitt i nat
ten till flygplatsen, köper en biljett till första bästa 
utrikesflygning – och hamnar i Japan. Där snubblar 
han över ett exemplar av den klassiska japanska 
poeten Bashõs reseskildringar och bestämmer sig för 
att ta sig till de omtalade Tallöarna för att se månen 
stiga över horisonten, ett slags pilgrimsresa för att 
lämna den inre tumulten bakom sig.

Innan Gilbert ger sig iväg träffar han studenten 
Yosa som slår följe med honom. Yosa är en ung man 
med en helt annan sorts resebok i sin hand: ”Full
ständig guide till självmord”.

Tallöarna är en prisbelönt och kritikerrosad ro
man och Marion Poschmann skriver en intelligent, 
poetisk och rolig prosa. 

Marion Poschmann är född 1969 i Essen och 
lever i Berlin. Hon är flerfaldigt prisbelönt för sin 
poesi och prosa. Tallöarna nominerades till det 
största tyska bokpriset, Deutscher Buchpreis, 
och belönades med Berliner Literaturpreis. 
Poschmann är ledamot i den tyska akademin.

Nominerad 
till Man 
Booker 

International 
Prize 2019
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»En smått mirakulös 
ögonöppnare.«

Expressen om Samuel är mitt namn

Josefin Holmström, född 1986, är litteratur-
vetare och kritiker i SvD. Hon har doktorerat i 
engelsk litteratur vid Cambridge. För debut-
romanen Antarktis nominerats hon till Katapult-
priset. Hennes senaste roman var Samuel är 
mitt namn (2017).

Omslag: Sara R. Acedo | Släppmånad: november | Recensionsdag: 20 november | Sidantal: 250 

Emily Dickinson och vulkanerna
Josefin Holmström
”Det här är en bok om min Emily Dickinson, och 
om vad det innebär att läsa henne idag. Utgångs
punkten är den fråga som genomsyrar det mesta 
som skrivits om Dickinson: hur kan man vilja det liv 
som hon valde? 

Om man ägnar sitt liv åt att skriva och kanske till 
och med misstänker att man är bra på det, vill man 
då inte dela sitt skrivande med någon? Hur kan man 
vilja detta isolerade liv, livet bakom en skärm, oåt
komlig i sin elektriska storm, förnekad den älskades 
famntag och den besvarade kärlekens reparativa och 
generativa kraft? 

För den skrivande kvinnan – för den här skrivan
de kvinnan som är jag – finns det en rädsla att bli 
som Emily Dickinson, eller som det jag föreställer 
mig att Dickinson var – det vill säga ensam.

Det här kan därmed inte undgå att vara en bok 
som åtminstone delvis handlar om konsten och en
samheten, eller kvinnan och ensamheten. Jag tänker 
mycket på ensamma kvinnor, författare eller ej.”

Josefin Holmström
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Genom dina ögon
Peter Høeg
Simon sväljer tvåhundra tabletter, dricker två flaskor vin 
och kör iväg med bilen. När barndomsvännen Peter senare 
kommer till sjukhuset tycker han att Simon på ett märkligt 
sätt ser likadan ut som när de kände varandra. Han liknar 
ett barn. Peter ser till att Simon får en specialistbehandling 
där man funnit på ett sätt att på teknisk väg gå in i andra 
människors medvetande och uppleva exakt vad de har 
upplevt. Det visar sig att institutet drivs av ytterligare en 
barndomsvän, Lisa Skærsgaard, vars båda föräldrar omkom i 
en olycka när hon var liten. 

Tiden på institutet blir ett sätt för Peter att verkligen 
lära känna både Simon och Lisa. Kanske finns ett sätt där 
traumatiska händelser blir en väg till att komma nära en 
annan människa – så pass nära att alla gränser suddas ut och 
konsekvenserna blir vittomfattande.

Peter HØeg har sedan sin debut som författare 1989 mu
tat in ett alldeles eget rum i den samtida nordiska litteratu
ren där han blandar naturvetenskap, spänningselement och 
skarpa personporträtt. 

 

»En andlöst spännande 
bladvändare ... Høeg lånar 
gärna friskt från deckare 

och spionthrillers, men 
det är i den egensinniga 

hanteringen av dessa 
element som författarens 

originalitet visar sig.«
Svenska Dagbladet om  

Effekten av Susan

Peter Høeg, född 1957, debuterade 1989 med 
romanen Föreställning om det 20:e århundradet. 
Sitt stora internationella genombrott fick han 
med den thrilleraktiga Fröken Smillas känsla 
för snö (1994), en formidabel succé som 
även filmatiserades av Bille August, och den 
kontroversiella uppväxtskildringen De kanske 
lämpade (1995). Høegs böcker har utkommit i 
fler än trettio länder och han är en av Nordens 
mest lästa författare. Hans senaste bok var 
den kritikerhyllade romanen Effekten av Susan 
(2015).

Omslag: Harvey Macaulay | Översättare: Ninni Holmqvist | Släppmånad: september | Recensionsdag: 21 oktober | Sidantal: 350
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»Hon har tagit 
främlingsrädslan i 

vår tid, de populistiskt 
korrekta åsikterna och 

smält samman dem 
till en giftig brygd där 

själva jorden under 
våra fötter är vid liv. 
Det var en bok som 

fick mig att sjunka in 
och försvinna.«

Augustin Erba i Dagens Nyheter

Den söndrade jorden
N. K. Jemisin
Den söndrade jordens enda kontinent kallas Still
heten. Men jorden är allt annat än stilla: skalv och 
jordbävningar kommer och går ständigt. Ibland går 
jorden in i en Femte Årstid, som kan sträcka sig över 
flera år. Då antar dessa vulkaniska, seismiska, atmos
färiska, geomagnetiska omvälvningar apokalyptiska 
proportioner.

Under historien har civilisationen på Stillhe
ten kommit att organiseras i ett kast och rassys
tem. Utanför det står orogenerna, utstötta ur och 
förslavade av samhället, men samtidigt nödvändiga 
för att skydda mänskligheten, eftersom endast de 
kan påverka och motverka de seismiska krafter som 
hotar dess överlevnad.

Nu råder Femte Årstiden återigen – kommer 
världen att gå under eller kan någon rädda den?

Den söndrade jorden skildrar genom en blandning 
av science fiction, fantasy och postapokalyptiska 
scener en kontinent på väg att gå under och speglar 
samtidigt hur världar skapas genom hur vi delar in 
familjer, identiteter, samhällen.

N. K. Jemisin hade redan uppmärksammats i 
sf- och fantasykretsar för sina noveller när hon 
romandebuterade med The Hundred Thousand 
Kingdoms (2010). Den nominerades till en Hugo 
Award för bästa roman, sci-fi/fantasyvärldens 
mest prestigefyllda pris. 
 Hennes stora genombrott skedde med 
trilogin The Broken Earth/Den söndrade jorden: 
The Fifth Season (2015), The Obelisk Gate (2016) 
och The Stone Sky (2017), som nu ges ut i svensk 
översättning av Jan Risheden.
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Alla tre delar i trilogin har tilldelats Hugo Award 
för bästa roman, sf/fantasylitteraturens mest 
prestigefyllda pris. Bland tidigare pristagare 
finns Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin,  Arthur 
C. Clarke, William Gibson, Susanna Clarke, Neil 
Gaiman, J. K. Rowling och Isaac Asimov.
N. K. Jemisin är den första författaren som 
tilldelats priset tre år i rad, och den enda som 
fått pris för alla delar av en trilogi.

Den femte årstiden
Obeliskporten
Stenhimlen
N. K. Jemisin
Essun har lyckats hålla hemligt för sin man och sin omgiv
ning att hon är en orogen. Det innebär att hon har förmågor 
som kan påverka och motverka seismiska och geomagnetiska 
krafter, vilket är nödvändigt för att i möjligaste mån skydda 
mänskligheten mot de ständiga skalv och jord bävningar som 
kontinenten Stillheten utsätts för. Men just därför har oro
generna blivit utstötta, förslavade eller lynchade.

En dag finner hon sin treårige son död – ihjälslagen för 
att han visat tecken på orogeni. Och den som dräpt pojken 
är hennes man. Han har nu flytt tillsammans med deras 
dotter Nassun, som även hon har ärvt förmågorna.

Essun måste hitta Nassun innan något ont händer henne. 
Men var ska hon söka?

Den femte årstiden handlar också om den unga Damaya, som 
tas till Navet där hon utbildas för att tjäna mänskligheten, 
och den äldre Syenit som med mannen Alabaster ska hjälpa 
en förödd stad – men också avla orogeniska barn. Vilket öde 
kommer att drabba dem?

I Obeliskporten berättas om Nassuns färd söderut med 
sin far, där han hört att hon kan botas från sin orogeni. 
Samtidigt måste Essun hjälpa det samhälle där hon hamnat 
under sitt sökande.

Stenhimlen skildrar Essuns fortsatta sökande efter Nas sun. 
När de slutligen möts igen handlar det om huruvida jorden 
ska bestå eller gå under.

»Dessa böcker är  
en gåva till hela  

vår kultur.«
Guardian

»2000-talstrilogin som 
förändrat spelreglerna 

för fantasy och sf.«
New York Times

»Tänker du bara läsa  
en sf-serie måste det  

bli den här.«
Ars Technica

Omslag: Lauren Panepinto/Hachette USA | Översättare: Jan Risheden | Släppmånad: november (alla tre) | Recensionsdag: 2 december | 
Sidantal: 470, 420, 420



34

                 
Foto: M

agnus Liam
 Karlsson

Sam Ghazi är författare och patolog. Han 
debuterade 2007 med diktsamlingen Sömn 
är tyngre än vatten, som nominerades till 
Borås Tidnings debutantpris. Hans första 
roman, Sången ur det kinesiska rummet, 
utkom 2014 och blev mycket väl mottagen av 
recensenterna. 

Omslag: Håkan Liljemärker | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 19 augusti | Sidantal: 250

Teonauterna 
Sam Ghazi
Efter sju år i dvala ombord på rymdskeppet Oberon 
väcks teonauten Adam. Hans medresenär Jasmin har 
inte överlevt färden. 

De har skickats ut i Vintergatan för att söka efter 
uppkomsten till liv, kanske även efter det gudomli
ga. Allt tyder på att svaren kan finnas på den avlägs
na himlakroppen Trög kryparen.

Adam lyckas återskapa Jasmins medvetande i 
digital form och tillsammans kan de slutföra sitt 
uppdrag. Men något gudomligt erfar han inte. 

Inte heller hälsas han som en hjälte när han efter 
många år återvänder till jorden, där Jasmin sörjs av 
sin familj. 

Men är hon verkligen död om hennes medvetan
de finns kvar?

Sam Ghazi undersöker i sin nya roman existentiella 
frågor om liv, död, ursprung och evighet.

»Han mejslar fram exakta formuleringar 
och rent utsökta beskrivningar som får 

även den största science-fiction-skeptikern 
att läsa som fastnaglad.«

Göteborgs-Posten om 
Sången ur det kinesiska rummet

»Håll ögonen på Ghazi.  
Han kan bli en stor 

författare.«
Ica-kuriren
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arina Sorokina»Vladimir 
Sorokin är 
Rysslands 

just nu mest 
nyskapande 
författare.«

Masha Gessen

Omslag: Håkan Liljemärker | Översättare: Ben Hellman | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 7 oktober | Sidantal: 200

Vladimir Sorokin, född 1955 i Moskva, har 
skrivit flera internationellt uppmärksammade 
romaner, teaterstycken, novellsamlingar 
och libretton. Det stora genombrottet kom 
med romanen Blått fett (på svenska 2001), 
som vållade en hätsk debatt i Ryssland. 
Romanen Snöstormen (på svenska 2013) blev 
en lyssnarfavorit när den samma år gick som 
radioföljetong i P1. Hans senaste roman var 
den experimentella och kritikerhyllade Tellurien 
(2014).

Manaraga 
Mästerkockens dagbok
Vladimir Sorokin
Ännu en gång står Sorokin för en framtidsvision som inte 
liknar något annat. Här tecknas en värld där all litteratur har 
digitaliserats och de fysiska bokexemplaren likviderats som 
en onödig belastning. Endast tio procent av böckerna har 
sparats och förvaras i museer som värdefulla utställningsfö
remål. Eftersom inga nya böcker får tryckas blir museiexem
plaren särskilt eftertraktade då man märker att de lämpar 
sig utmärkt som grillbränsle. En ny underjordisk verksamhet 
uppstår: bookngrill.

Huvudpersonen Geza tillhör den lilla yrkeskåren av 
grillmästare som vet exakt vilka klassiker och vilka upplagor 
som passar till vilken rätt och som ger den bästa smaken. 
Han blir snabbt en efterfrågad specialist med hela Europa 
som arbetsfält. Samtidigt lever han farligt – det här är näm
ligen också en bransch som hotas av kommersialisering och 
exploatering.

Manaraga visar upp en ny sida av Sorokin, som här tydligt 
betraktar världen snarare än Ryssland specifikt – men även 
denna gång är hans framtidsvision chockerande, satirisk, 
tänkvärd, systemkritisk och fullständigt oberäknelig. 
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Omslag: Noma Bar och Pär Wickholm | Släppmånad: september | Recensionsdag: 30 september | Sidantal: 350 

Margaret Atwood föddes i Ottawa 1939 och växte 
upp i norra Ontario, Quebec och Toronto. Hennes 
författarskap har belönats med en mängd 
litterära priser, däribland Kanadas främsta 
litterära utmärkelse, Governor General’s Award 
för Tjänarinnans berättelse, och hon har mottagit 
flera hedersdoktorat. År 2000 fick hon emotta 
Bookerpriset för sin roman Den blinde mördaren. 
Margaret Atwood har publicerat mer än fyrtio 
boktitlar, däribland noveller, romaner och 
essäistik. Hennes böcker ges ut i mer än tjugofem 
länder och finns översatta till tjugo språk. 
Margaret Atwood är bosatt i Toronto, Kanada.

Gileads döttrar
Margaret Atwood
I slutscenen av Tjänarinnans berättelse stiger Offred 
in i skåpbilen efter att ha anklagats av Anföraren 
och hans hustru. Vart vet ingen. 

I sin alldeles nyskrivna fortsättning på 
Tjänarinnans berättelse, Gileads döttrar, kommer 
Margaret Atwood förmodligen att avslöja vad 
som hände med Offred. Så här säger hon i ett 
pressmeddelande: 

”Kära bokläsare. Allt ni frågat mig om Gilead och 
hur den världen är uppbyggd har tjänat som inspi
ration för denna roman. Fast inte bara. Den andra 
inspirationskällan är välden som vi lever i idag.”

Sedan Tjänarinnans berättelse gavs ut 1985 har 
Atwoods framtidsvision bara ökat i betydelse 

och givit upphov till kvinnors protester över hela 
världen, inte minst efter valet av Donald Trump 
till president i USA. Romanen fick också nytt liv 
genom den prisbelönta och populära tvserien The 
Handmaid's Tale med Elisabeth Moss i huvudrollen. 

Gileads döttrar utspelas femton år efter 
Tjänarinnans berättelse och utgår från tre andra 
kvinnor som berättar om sina liv i den kristna 
fundamentalistiska staten Gilead.

Boken ges ut samtidigt som det engelska 
originalet. 
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»Genialt berättat.«
Expressen Söndag om En tid för mirakel

Redaktörens 
val i The New 

York Times 
Book Review

Omslag: Nina Leino | Översättare: Maria Nääs | Släppmånad: september | Recensionsdag: 9 september | Sidantal: 330 

Karen Thompson Walker gav ut debutromanen 
En tid för mirakel 2012. Den fick fantastiska 
recensioner och såldes till närmare 30 länder. 
Thompson Walkers TED Talk om rädsla och 
kreativitet har setts runt 2 miljoner gånger. 
Hon är född och uppvuxen i San Diego och bor 
idag i Brooklyn. Debutromanen skrev hon om 
morgnarna innan hon gick till sitt arbete som 
förläggare på Simon & Schuster. Drömmarna 
är hennes andra roman och har hyllats av både 
läsare och kritiker.

Drömmarna
Karen Thompson Walker
En vacker, berörande och omskakande roman. 
Drömmarna är en historia om en märklig sömn
epidemi som drabbar en liten stad i USA. Den tar 
sin början på universitetet, med en kvinnlig student 
som lämnar en fest. Hon känner sig trött, säger hon 
till sina vänner, tröttare än hon någonsin känt sig i 
hela sitt liv. Hon somnar, men vaknar inte. Smittan 
sprider sig och allt fler i den lilla staden somnar in. 
Ingen vaknar. Snart upptäcker man att de som sover 
har en hjärnaktivitet som vida överstiger den hos 
vakna människor. 

Vi får följa en handfull personer i olika åldrar 
och olika sammanhang, som på olika sätt drabbas 
av epidemin. Drömmarna är en gripande berättelse 
om hur nära vardagslivet kan vara det oerhörda och 
fasansfulla. Skrivet på en lyrisk prosa och häpnads
väckande fantasifullt. Drömmarna finns kvar i ditt 
medvetande långt efter dess sista sida.
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Omslag: Håkan Liljemärker | Släppmånad: september | Recensionsdag: 7 oktober | Sidantal: 150 

Orm med två huvuden
Anneli Jordahl
”Varje gång jag skriver känner jag mig bakbunden, 
dels av mina egna begränsningar, dels av en motvilja 
att riskera att såra mina närmaste. Ständigt detta 
huvudbry om hur mycket orm jag kan tillåta mig 
vara ... Hamnar min sanningssträvan, min vilja att 
försöka säga något väsentligt hur obehagligt det än 
må vara, i en återvändsgränd eftersom jag inte vill 
såra mamma?

Vad ska man göra när man inte längre kan skriva? 
Skriv en essä om skrivande, blir förläggarens svar till 
författaren. Och det blir en essä, om författandets 

förutsättningar och gränser. Om att komma ur en 
klass men skriva för en litterär offentlighet som 
tillhör en annan. En undersökning av det som är en 
förutsättning för allt skrivande: motstånd.”

Anneli Jordahls nya bok Orm med två huvuden 
handlar om att skriva ifrån det fruktsamma under
läget. Hur tar man sig mod att skriva? Varför belönas 
ständigt den hänsynslösa författaren? Går det att bli 
omtyckt och att samtidigt vara en bra författare?

Anneli Jordahl, född 1960, är författare 
och litteraturkritiker. Hon har skrivit 
flera uppmärksammade fackböcker och 
kritikerhyllade romaner. För sin senaste roman 
belönades hon med Tidningen Vi:s litteraturpris 
2015 med motiveringen: ”Som hundarna i 
Lafayette Park är en uppslukande roman om 
änkan Jeanette, som tar steget ut i världen för 
att jämka sin privatforskning på arbetardöd 
med Angela Davis kamp för de svarta. Därtill 
är det en oförutsägbar skildring av existentiell 
värdighet i det krackelerande folkhemmet.”
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Karolina Ramqvist, född 1976 i Stockholm, 
debuterade 1997 och har sedan dess givit ut 
romaner, noveller, essäer och kritik. Senaste 
boken var den hyllade essän Det är natten 
(2017). 

Björnkvinnan
Karolina Ramqvist
År 1542 följer en föräldralös ung kvinna sin förmyn
dare på en kolonialexpedition till Nordamerika. 
Hennes resa blir beskriven av tre franska renässans
författare och många år senare vänder sig en nutida 
författare till dem för att förstå vad som hände. 

Från den första dagen då författaren får höra 
talas om Björnkvinnan kan hon inte släppa tanken 
på henne. Hon tänker på ön i världens största 
estuarium – och en enda ensam människa på den. 
Hon tänker på mörkret och svälten och kölden och 
en kvinna med gevär, klädd i djurhud. 

I framskrivandet av Björnkvinnan tränger 
författarens liv in. Utforskandet vävs samman med 
frågor om varför hon skriver, vad en berättelse är, 
vem författaren en gång var och vad hon har blivit: 
”Mitt skrivande hade fört mig ut i en tillvaro av 
utsatthet men det hade också varit ett sätt för mig 
att skydda mig själv mot allt det jag upplevde hotade 
mig.”

Karolina Ramqvists roman berättar den 
fantastiska historien om Björnkvinnan och låter 
samtidigt läsaren bli delaktig i dess tillblivelse.

»Karolina Ramqvist har en 
unik och stark position i svensk 

samtidslitteratur.«
ur prismotiveringen för P.O. Enquists pris
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»Vi lever i en värld och i en 
tid där mängden information 
är större, och mer tillgänglig, 
än någonsin tidigare. Falska 
fakta, falska nyheter, indivi-
duella sanningar. Per Olov 

Enquists undersökningar gör 
att vi inte kan vända bort 

blicken, väja undan.«
Åsne Seierstad

Per Olov Enquist är en av Sveriges främsta för-
fattare, vars böcker är översatta i över 40 länder.

Omslag: Lotta Kühlhorn | Förord: Agneta Pleijel, Peter Englund & Anne Enright | Släppmånad: augusti, november, november |  
Sidantal: 130, 270, 350

Nedstörtad ängel
Kapten Nemos 
bibliotek
Musikanternas 
uttåg
Tre moderna klassiker
Per Olov Enquist
Nedstörtad ängel (1985) samlar fyra olika berättelser om 
kärlek: en barndom präglad av en fars död; en äkten
skapskris i spåret av en dotters död; en historia om det 
tvehövdade monstret Pasqual Pinon och en om Ruth Berlau 
som bar en ask med sin älskades gipshuvud. 

Kapten Nemos bibliotek (1991) är berättelsen om ett 
familjedrama på 40talet i Västerbottens kustland. Det är en 
mörk fabel som söker efter svaret på en gåta, som kanske är 
en kriminalgåta, i det gränsland där fantasin ger skydd mot 
verkligheten men speglar sanningen. 

Musikanternas uttåg (1978) är en rolig och grym verklig
hetssaga om arbetarrörelsens mödosamma framväxt bland 
sågverken längs norrlandskusten under 1900talets början. 
Det är en av Enquists främsta politiska romaner, inte minst 
tack vare skildringen av konfrontationen mellan den socia
listiska arbetarrörelsen och den frireligiösa bygden.
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Read & Riot
Nadezjda Tolokonnikova
Nadezjda Tolokonnikova är konstnär, aktivist och en av 
grundarna av Pussy Riot, det feministiska konstnärs
kollektivet som skapade rubriker runt om i världen när 
de fängslades för ett framträdande i Frälsarkatedralen i 
Moskva. Den slutplädering som hon höll under rättegången 
publicerades 2012. Efter att ha frigivits 2013 har hon belönats 
med The Lennon Ono Grant for Peace och The Hannah 
Arendt Prize for Political Thought, talat inför amerikanska 
kongressen och det brittiska parlamentet, samarbetat med 
konstnären Banksy och uppträtt tillsammans med Bill 
Clinton och Muhammad Yunus.

Under lång tid har hon protesterat mot Vladimir Putins 
regim – men hon ser också de tydliga likheterna mellan 
ledarna Putin och Trump. 

Hur startar man en gräsrotsaktion? Hur kan man utmana 
det maktfullkomliga patriarkatet? Vilket är individens 
ansvar? Genom att berätta sin historia på ett personligt sätt 
och låta den blandas med bilder, citat, listor och texter – och 
berättelser om de människor som inspirerat henne mest – 
önskar Nadezjda Tolokonnikova nå fram till ett manifest 
som kan göra skillnad. Erfarenheterna från Ryssland, tiden 
hon satt i fängelse, hatet och avskyn mot ett människo
fientligt samhällssystem måste kunna vändas till något som 
andas en ljusare framtid. Lekfull men på blodigt allvar, om 
konst, anarki, kön och protest – Read & Riot är en handbok  
i att göra motstånd.

Omslag: Yvonne Chan | Översättare: Annika H. Löfvendahl och Amit Sen | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 11 september | 
Sidantal: 250

Nadezjda Tolokonnikova, född 1989, är en 
rysk författare, konstnär och aktivist. Hon var 
med och grundade Pussy Riot och är numera 
kanadensisk medborgare.
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»En intensivt borrande, 
språkligt explosiv, formmässigt 

experimenterande, politisk, 
existentiell och konstnärlig 

undersökning av själva den mark 
vår samhällsbildning vilar på.«

Katapultprisets motivering

Lyrik

Naima Chahboun är född 1980 och verk-
sam som poet, kritiker och doktorand i 
statsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Hon debuterade 2011 med diktsamlingen 
Okunskapens arkeologi, för vilken hon till-
delades Katapultpriset för bästa skönlitterära 
debut. Hon har också skrivit operalibretton.

Omslag: Sara R. Acedo | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 19 augusti | Sidantal: 80 

Äpplen och päron
Naima Chahboun
Hur börjar det? Med ett äpple som faller? Med ett 
barn som föds? ”Det var en gång”? Är persikan djur 
eller människa? Vem formulerar problemen? Och 
vilken är egentligen kunskapens frukt? 

I sin nya diktsamling spänner Naima Chahboun 
bågen mot vetandets och förnuftets horisont. Med 
språklig intensitet och underfundig humor skruvar 
sig hennes dikter genom en samtid där informatio
nen flödar fritt, men där fakta väger lätt som fjärils
vingar och sanningen är lika frånvarande som gud.

Hur hamnade jag här, i en  
återvändsgränd, med 
fingret på avtryckaren? Jag 
följde efter en kanin och åt 
en bit av en kaka. Jag fann, 
och förlorade, någonting. 
Vi kan kalla det oskuld. Vi 
kan kalla det handske. Nu vet 
jag att det finns många slags 
hål, och bara några av dem 
är fällor. Den var vit.
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Ulf Karl Olov Nilsson, (UKON) är poet 
och psykoanalytiker. Hans senaste bok 
Glömskans bibliotek, en essä och demens, 
vansinne och litteratur (Norstedts 2016) 
hyllades av kritiker och nominerades till 
Augustpriset i fackboksklassen. Hans nya bok 
Röstautograferna är lika mycket diktsamling 
som essä, lika mycket undersökning som 
samtidsdiagnos.

Omslag: Håkan Liljemärker | Släppmånad: september | Recensionsdag: 7 oktober | Sidantal: 150

Röstautograferna
Ulf Karl Olov Nilsson
Varifrån kommer rösten egentligen? Uppenbarligen 
inifrån, uppenbarligen ur munnen. Men ändå från 
ett osynligt ställe, ett högst vagt och ogripbart inre. 

Ja, rösten är en av dessa frågor som blir mer 
komplicerade ju mer vi tänker på dem. Rösten 
är både natur och kultur, både personlig och 
socialt inlärd, både ljudobjekt och meningsbärare. 
UKON:s poetiska essä är fylld av exempel från 
havererade poesiuppläsningar, en tjugoårig 
psykologpraktik, barndomsminnen och Emily 
Dickinsonska läsefrukter och tar oss via hicka, 

körsång och födsloskrik till såväl felsägningar, 
rösthallucinationer som sirener – och en döv fars 
sista ljudinspelning på ett trasslande kassettband. 

»Den kunskap med vilken Ukon rör 
sig över komplexa fält gör Glömskans 

bibliotek till ett ljuvligt svävande 
exempel på den svåra essägenren.«

Karin Johannisson
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»Lars Gustafsson har 

en kompromisslös blick 
för det moderna livets 

fullständiga komplexitet.«

Omslag: Eva Wilson | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 26 augusti | Sidantal: 150

Lars Gustafsson (1936–2016) var författare, filo-
sof och professor vid University of Texas i  Austin. 
Han debuterade 1957 med romanen Vägvila 
och gav sedan ut ett åttiotal böcker, däribland 
romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. Få 
svenska författare har erhållit så många svenska 
och internationella priser och utmärkelser, 
av vilka kan nämnas Svenska Dagbladets och 
Aftonbladets litteraturpris, Prix International 
Charles Veillon des Essais, Henrik-Steffens- 
Preis, Una vita per la letteratura, John Simon 
Guggenheim Memorial Fellow of Poetry, Premio 
Grinzane Cavour, Tranströmerpriset, Selma 
Lagerlöfs litteraturpris, Svenska Akademiens 
nordiska pris samt Thomas Mann-priset.

Dr Weiss sista 
uppdrag
Lars Gustafsson
”Det rådde inget tvivel längre. Jag var fri. Fri att gå genom 
en svagt uppåtlutande korridor, vars väggar såg ut som ett 
på något mirakulöst sätt lodrätt stillastående vatten. Jag 
hoppades verkligen att den nyvunna friheten förr eller 
senare skulle visa sig vara något mer än så.”

En tidsresenär, doktor Weiss, ger sig ut på en halsbrytande 
jakt efter Järnkronan, Fredegesiusbrödernas förlorade 
intelligens förstärkare. Sökandet för honom till jungfruliga 
landskap i en avlägsen framtid, till livsfarliga sagoskogar och 
obegripliga museer långt efter människans tid, men också 
till förindustriella skeppsvarv, det sena 1800talets Potsdam 
och 1950talets England.

Lars Gustafssons postuma Dr Weiss sista uppdrag är en 
roman i vilken en av våra riktigt stora författare spelar ut 
hela sitt register. Den färdigställdes kort före hans död och 
kan läsas som en färgrik och spännande framtidsberättelse, 
men också som ett slags coda, eller som ett enda utdraget, 
febrilt, drömlogiskt ögonblick, en ekokammare där tankar 
från hela författarskapet en sista gång får mötas och brytas 
mot varandra.

New York Times Book Review
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Joanne Harris är född och uppvuxen i Barnsley i 
Yorkshire med en engelsk far och en fransk mor. 
Hon var precis som sina föräldrar lärare innan 
hon blev författare på heltid. Harris har tidigare 
utkommit med fjorton romaner, två kokböcker 
och flera ungdomsböcker. 1999 kom romanen 
Chocolat som filmatiserades av svenske Lasse 
Hallström med Juliette Binoche i huvudrollen. 
I år firar romanen alltså tjugoårsjubileum. 
Joanne Harris utnämndes 2015 till Member of 
the Most Excellent Order of the British Empire av 
drottning Elizabeth II.

Smultrontjuven
Joanne Harris
Den livsbejakande och omstridda chokladkonditorn Vianne 
Rocher har slagit sig ner i LansquenetsousTannes för gott. 
Byn som en gång stötte ut henne har till slut tagit henne 
till sitt hjärta, om än motvilligt. Särskilt fader Reynaud 
ångrar sitt tidigare handlande och har blivit hennes goda 
vän. Tillsammans med sin egensinniga dotter Rosette, driver 
Vianne chokladbutiken vid stora torget, bjuder på sina 
speciella godsaker och efterlever budskapet om tolerans och 
vidsynthet.

När den gamle floristen Narcisse dör, lämnar han i sitt 
testamente en skogsdunge i arv till Rosette och sin levnads
beskrivning till fader Reynaud. Detta får till följd att avund
sjukan och vreden väcks till liv i den sömniga lilla byn, inte 
minst på grund av Narcisses släktingar som flyttar in på 
hans gård. Samtidigt öppnar en mystisk butik vid stora tor
get som drivs av tatueraren Morgane Dubois. Vianne tycker 
sig känna igen henne från förr och blir allt mer misstänk
sam när Morgane lockar till sig Rosette och andra ungdomar. 
Motsättningar och stridigheter blommar upp när Vianne 
tvingas försvara Rosettes och sina egna intressen.

Smultrontjuven är en fristående fortsättning till Choklad 
och Karamellskorna. 
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Prisbelönt 
författare 

tillbaka med 
ny roman!

»De flesta författare 
önskar innerligt 

att de skulle 
kunna skriva ett 

mästerverk så bra 
som detta.«

Daily Telegraph

»Smart, rolig och 
med samma tempo 

som en spionthriller.«
The Guardian

Omslag: Alette Bertelsen | Översättare: Ing-Britt Björklund | Släppmånad: september | Recensionsdag: 23 september | Sidantal: 400 

Kate Atkinson föddes 1951 i York och bor nu 
i Edinburgh. Hon har varit en kritikerrosad, 
internationellt bästsäljande författare sedan 
debuten 1995 med I museets dolda vrår, som 
belönades med priset Whitbread Book of 
the Year. Både Liv efter liv och den fristående 
uppföljaren En gud i spillror har hyllats av läsare 
och kritiker och vunnit det prestigefyllda priset 
Costa Novel Award.

Kodnamn Flamingo
Kate Atkinson
Kate Atkinson återvänder till andra världskriget med en 
spionroman som förnyar genren.

Året är 1940. Artonåriga Julia Armstrong blir motvilligt 
rekryterad till spionbranschen. Hon skickas till en obskyr 
liten avdelning tillhörande MI5, där hon får i uppdrag att 
dokumentera brittiska nazisympatisörers förehavanden. Ett 
arbete som gör henne både utmattad och skräckslagen. Men 
efter krigets slut tar hon för givet att den perioden i hennes 
liv har förpassats till historien för alltid. 

Tio år senare är hon radioproducent på BBC, och blir 
oväntat konfronterad med sitt förflutna. Ett annat slags 
krig utspelar sig nu, på ett annat slagfält, men Julia känner 
sig återigen hotad. Räkenskapens timme är slagen, och hon 
börjar äntligen förstå att det inte finns några handlingar 
utan konsekvenser. 

Kodnamn Flamingo är ett verk av sällsynt djup, en stor
artad och kraftfull roman, full av kvickhet och empati, från 
en av de bästa författarna i modern tid.
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Riikka Pulkkinen är född 1980 och bor i 
Helsingfors. Hon slog igenom stort med sin 
debutroman Gränsen, som såldes i 40 000 
exemplar i Finland. Hon är en av de mest 
uppmärksammade finska författarna i den 
yngre generationen. På svenska introducerades 
hon med Sanningen (2012), sedan utgavs 
Gränsen (2013) och Främlingar (2015). Den 
nya romanen Den bästa av världar har fått ett 
fantastiskt mottagande i Finland och anses som 
en av henne allra starkaste romaner.

 

Omslag: Sara R. Acedo | Översättare: Camilla Frostell | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 28 oktober | Sidantal: 260 

Den bästa av världar
Riikka Pulkkinen
För mer än tjugo år sedan skedde en tragedi i Berlin 
som slet en hel familj i stycken. En mor begick ett 
fruktansvärt misstag, en far vet inte hur han ska 
härbärgera sin sorg och en dotter minns inte vad 
som hände.

Den unga skådespelerskan Aurelia är lika gammal 
som det fria Europa. Hon föddes samma dag som 
Berlinmuren föll. Nu när hon står inför sitt stora 
genombrott börjar hennes förflutna hinna ifatt 
henne. Vad var det som hände i Berlin när hon 
var liten? Vad avslöjade hennes pappa innan han 
drabbades av ett slaganfall? Och vem är det som 

ständigt tycks vara henne i hälarna och verkar veta 
allt det hon själv inte vet?

Den bästa av världar är en mångbottnad och 
oavbrutet fascinerande berättelse om kärlek, 
och om en familj som tyngs av en stor förlust. 
Författaren Riikka Pulkkinen har gjort sig känd för 
att aldrig väja för de svåraste frågorna må de vara 
psykologiska, filosofiska eller politiska.
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Roger Dupé, född1991, är en internationellt 
känd modell. 2016 blir han historisk då han 
som första svarta modell frontar det exklusiva 
varumärket Rolls-Royce. Roger har synts på 
billboards på Times Square i New York och gått 
visningar för bland andra Kenzo, Jean-Paul 
Gaultier och Björn Borg. Han är idag utbildad 
inköpare och brinner för arbetet med att öka 
mångfalden i modebranschen.

Omslag: Maria Sundberg | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 6 november | Sidantal: 220

Vägen från Bäckby till New York
Roger Dupé
Roger Dupé är född och uppvuxen i Bäckby, en stads
del i Västerås. Precis som många andra familjer i 
Bäckby lämnade hans föräldrar sina hemländer, Togo 
och Ghana, för en ljusare framtid i Sverige. Roger 
växer upp med förebilder som Nelson Mandela och 
Martin Luther King, men de hjälper honom lite när 
han utsätts för rasism under skolåren och får kämpa 
med den svenska identiteten. Större delen av barndo
men tillbringas på fotbollsplanen: det är där vännerna, 
glädjen och framtiden finns. Men när drömmen om 
att bli fotbollsproffs krossas av en knäskada drabbas 
Roger av en identitetskris. När det enda man någonsin 
velat göra är borta, vad gör man då?  

Under en shoppingrunda i Stockholm blir han 
upptäckt av två modellscouter och kastas in i en helt 
ny värld. Han får tillbaka livsgnistan, men blir snart 
varse att i en extremt homogen, och många gånger 
exkluderande modebransch efterfrågas sällan svarta 
modeller. Hans vilja att bryta normer blir starten på 
en resa med händelser och möten som han aldrig hade 
kunnat drömma om …

Följ med på en 
oglamorös resa i en 
glamorös bransch!
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Thomas Bodström är advokat och före detta 
justitieminister (2000–2006). Han driver en av 
Sveriges största brottmålsbyråer och har skrivit 
en mängd böcker, bland annat en memoar om 
sin tid i regeringskansliet, och tillsammans med 
Lars-Olof Lampert tre böcker i serien Svenska 
brott. Dessutom har han skrivit fyra deckare.

När folkmordet 
kom till Sverige
Om en advokats dilemma
Thomas Bodström 
Under tre månader 1994 dödades 800 000 människor i ett 
folkmord i Rwanda, en av de värsta händelserna vår moderna 
historia. Det dåliga samvetet i FN och omvärlden har medfört 
att den nuvarande regimen ostört kunnat bygga upp en av 
världens hårdaste diktaturer. Enligt Amnesty International 
misshandlas, fängslas och mördas de som sätter sig upp mot 
regimen. Trots vetskapen om detta är protesterna lama mot 
regimen så länge som minnet om folkmordet lever vidare. 
Detta görs effektivt genom att människor fortfarande ankla
gas och ställs inför rätta både i Rwanda och i andra länder.

Men det är inte bara de verkliga mördarna som åtalas; 
även de som sätter sig upp emot regimen kan bli oskyldigt 
anklagade. För att få andra länder att döma människor som 
anklagas för folkmord förekommer att bevisningen grundas 
på falska vittnesmål. Åklagare och domstolar riskerar då att 
ovetande gå diktaturens ärenden. 

Exilrwandiern Theodore Tabaro är undersköterska och 
fyrabarnspappa. Han lever ett vanligt liv i Örebro tills han 
på uppmaning av Säpo vittnar om flyktingspionage, mot 
regimen i Rwanda. Säpos löfte om hjälp ifall han skulle råka 
illa ut på grund av sitt vittnesmål infrias inte. Kort efter spi
onrättegången anklagas Tabaro för fler än 900 mord, har nu 
varit häktad i mer än två år och riskerar att få sitta i fängelse 
på livstid. Frågan väcks om Theodore Tabaro är skyldig till 
folkmord eller om det är svenska staten som är skyldig till 
justitiemord. 
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Carl-Göran Ekerwald (f. 1923) har skrivit 
ett femtiotal böcker i olika genrer: romaner, 
biografier, essäsamlingar och dikter. 
Han har under alla år också varit en flitig 
kulturjournalist i svenska dagstidningar.  
2002 utkom den första av hans självbiografiska 
böcker, Skogshuggarens pojke, som följdes av 
Tabula rasa 2008.

Brittsommar
Carl-Göran Ekerwald
”Det är inte bara en gång som jag varnat honom för att 
skriva denna självbiografi. Inte bara för Annas tänkta 
reaktion, men för att själva formen med ’talesman’ och 
’baktalesman’ visar brist på omdöme. Självbiografier har, 
det gäller generellt, en rakt fram berättande form, alltifrån 
det första sprattlet och skriket fram till det sista sprattlet 
och sucken. Här blir det i stället ett sammelsurium.”

Brittsommar är tredje delen i CarlGöran Ekerwalds 
svit av självbiografiska böcker, men liknar inget han 
skrivit tidigare. Boken ger utrymme åt två röster. Den 
första är en dagbok författad åren 2009–2018 av Ekerwalds 
”talesman”. Han noterar bara vad han tycker är lagom: 
resor, möten med människor,  möten med böcker, möten 
med drömmar. Efter dagboken följer bak talesmannens 
kritiska och upplysande kommentarer med överskrifter 
som ”Mozartbreven”, ”Goethes kokerska”, ”Beuys och den 
persiska estetiken” och ”Att föreställa sig Gud”. De blir till 
ett slags mini essäer om ett liv av läsande och skrivande. 
Vart ledde det, vad har han lärt sig, vad var viktigt?

Omslag: Norstedts Form | Släppmånad: september | Recensionsdag: 18 september | Sidantal: 350
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»Knausgård sprängde 
ljudvallen för den 

autofiktiva romanen.«
Jeffrey Eugenides

Karl Ove Knausgård, född 1968, debuterade 
1998 med romanen Ut ur världen(på svenska 
2015), för vilken han som första debutant 
någonsin erhöll det prestigefulla Kritikerprisen. 
År 2004 kom den fristående fortsättningen, 
romanen En tid för allt (på svenska 2006), 
som bland annat nominerades till Nordiska 
Rådets litteraturpris och det internationella 
IMPAC Dublin Literary Award. Han fick ett 
stort internationellt genombrott för sin 
romansvit Min kamp (på svenska 2010–2013). 
2019 belönades Knausgård med Svenska 
Akademiens nordiska pris.

Omslag: Norstedts Form | Översättare: Staffan Söderblom | Släppmånad: september | Recensionsdag: 7 oktober | Sidantal: 80, 80

Oavsiktligt 
Fåglarna under 
himlen
Karl Ove Knausgård
”Frågan om varför jag skriver kan synas enkel, men enkel
heten är förrädisk.” Så börjar Oavsiktligt – om att läsa och 
skriva av Karl Ove Knausgård. Han berättar om varför och 
på vilket sätt han började skriva, om varför skrivandet för 
honom handlar om att undersöka platsen och vad som 
där sker, om att se världen med okunnig och försvarslös 
blick. ”Jag vill komma till det oavsiktligt, eller så måste det 
komma till mig oavsiktligt”, skriver han.

Essän beställdes ursprungligen av Yale University till 
deras exklusiva föreläsningsserie Why I Write.

Vad skulle hända om vi återvände till Peer Gynt men istället 
betraktade skeendet ur Solveigs blick? Vad skulle det inne
bära för det norska nationaleposet? Berättelsen om den som 
väntar, hur ser den ut? Karl Ove Knausgård har i sin nya 
kort roman eller långnovell Fåglarna under himlen, tänkt som 
ett libretto till ett större körverk, skrivit fram en Solveig för 
vår tid. 

”Ovanför mig kommer några kråkor flygande. Fler följde 
och kort därefter var himlen svart av fåglar. Det liknade en 
köttmatta, tänkte jag, med vackra skiftande mönster i svart 
och blått, som i nästa ögonblick upplöstes.”
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Tore Janson, född 1936, har varit professor 
i latin och senare i afrikanska språk vid 
Göteborgs universitet och är nu anknuten till 
institutionen för lingvistik vid Stockholms 
universitet. Hans böcker för en större publik, 
bland annat Latin (2002), Romarinnor och 
romare (2006), Språkens historia (2010) 
samt den Augustnominerade Germanerna. 
Myten, historien, språken (2013) har haft stora 
framgångar hos kritiker och publik och har 
översatts till många språk.

Språken före historien
Tore Janson
En sak som skiljer människor från djur, inklusive de 
andra stora primaterna, är förmågan att tala. Men 
hur och varför uppstod språken? Och när var de 
fullt utvecklade, i nivå med dagens språk?

Nya upptäckter inom arkeologin och genetiken 
innebär att vi hela tiden tvingas flytta tidpunkten 
för mänsklig tillblivelse längre bak i historien. 
Alldeles nya DNAanalyser tyder på att språk på 
dagens nivå existerade mycket tidigare än vi trott, 
förmodligen redan för 300 000 år sedan, och därmed 
långt innan vår art vandrade ut ur Afrika och spred 
sig över världen.

Tore Jansons perspektiv är det evolutionära, och 
det är förmågan att kommunicera som intresserar 
honom. Vilka fördelar har språken gett människan? 
Vilka behov har de uppfyllt? I Språken före historien 
vågar han sig också på att lansera ett eget förslag på 
hur språken, med inlärda ljud som bildar ord som 
bildar meningar, har utvecklats ur enkla medfödda 
ljudsignaler.
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»En utomordentligt fängslande, 
sammansatt studie i den brådmogna 
förpubertetens psykologi. Bland det 

finaste jag läst av amerikansk prosa.«
Per Wästberg

Norstedts 
klassiker -

serie

Omslag: Sara R. Acedo | Översättare: Håkan Bravinger | Förord: Tove Folkesson | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 4 november | 
Sidantal: 250 

Carson McCullers (1917–1967) blev redan 
som tjugotreåring ett viktigt namn i den 
amerikanska samtidslitteraturen tack vare 
debuten Hjärtat jagar allena (1940), vilken året 
därpå följdes upp med Spegling i ett gyllne öga. 
Hennes litterära landskap är den amerikanska 
södern och tematiken ofta själslig isolering 
och makabert våld. Flera av hennes verk 
har filmatiserats, bland annat den populära 
kortromanen Balladen om det sorgsna kaféet 
(1951), som häromåret publicerades i Norstedts 
klassikerserie tillsammans med sju noveller i 
nyöversättning.

Bröllopsgästen
Carson McCullers
I den lilla staden i Georgia härskar lugnet, även om 
permissionssoldater gör de stekheta gatorna osäkra 
över veckosluten. Men så en dag förändras allt för 
den tolvåriga Frankie: hennes bror presenterar sin 
blivande fru. Genast börjar Frankie förbereda sig på 
sitt nya liv och bröllopsresan tillsammans med brud
paret. Dagarna inför bröllopet blir hektiska. Hon ska 
byta namn, bli en annan person, hon ska skriva ett 
avskedsbrev till sin far och hon ska snart få se snö 
och för första gången bli en del av världen. 

Bröllopsgästen är en häpnadsväckande modern 
roman med stark intensitet, omtagningsteknik 

och oförglömliga personporträtt. Frankie blir till 
en av McCullers mest berörande skildringar av den 
unga begåvade flickan som längtar bort. Hon vet så 
mycket mer än sina jämnåriga men är oförmögen 
att förstå hur världen omkring henne fungerar. 
Kokers kan Berenice Sadie Brown, den bastanta 
svarta kvinnan med ett öga, får stå för förnuftet och 
omsorgen, samtidigt som hennes starka livsberät
telse i det segregerade Georgia skär genom romanen.

Nu presenteras Bröllopsgästen i en efterlängtad 
nyöversättning och med ett nyskrivet förord av 
författaren Tove Folkesson. 
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Tarjei Vesaas (1897–1970) räknas som en av 
1900-talets främsta norska författare, den 
kanske allra främsta inom den nynorska 
litteraturen.

Staffan Söderblom har länge varit en av våra 
främsta översättare från norska och har bland 
annat tolkat Roy Jacobsen, Gunvor Hofmo och 
Kristofer Uppdal.

Omslag: Sara R. Acedo | Översättare: Staffan Söderblom | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 4 november | Sidantal: 220

Fåglarna 
Tarjei Vesaas
Mattis lever sedan många år tillsammans med sin 
älskade syster Hege i ett litet hus vid en sjö. Det är 
hon som ser till att de har mat på bordet genom att 
sticka koftor och tröjor. Mattis gör nog vad han kan, 
men han har svårt att få sin fantasi att gå ihop med 
det praktiska livet.

När han ser morkullan flyga över taket tar han 
det som ett tecken. Kort därefter slår en blixt ner i 
ett träd som på bygden kallas MattisochHege. Är 
det en varning?

En dag får Mattis för sig att bli färjekarl och ro 
folk över sjön. Hans första passagerare heter Jörgen 

och har kommit till trakten för att hitta jobb som 
skogs huggare. Han slår sig ner i huset tillsammans 
med de båda syskonen och plötsligt är Mattis inte 
längre ensam om kärleken till sin syster.

Romanen, som utkom 1957 och betraktas som 
den främs ta i Tarjei Vesaas rika författarskap, ges här 
ut i nyöversättning av Staffan Söderblom och med 
ett förord av författaren Tomas Bannerhed.

Samtidigt med Fåglarna utges också alla de 
verk som utkommit på svenska av Vesaas som 
beställnings tryck, några för första gången på över 
sjuttio år. Förord: Tomas Bannerhed.

»Den bästa norska roman  
som någonsin skrivits.«

Karl Ove Knausgård

»Ett mästerverk.«
Ian McEwan

Norstedts 
klassiker -

serie
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Lina Schollin Ask är en fyrtioårig barnläkare i 
Stockholm som debuterar med sin sorgebok om 
tiden efter att hennes första dotter dog. 

 

Omslag: Kristin Lidström | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 28 augusti | Sidantal: 180 

Klättra så högt du vill  
för du är ju ändå redan död
Lina Schollin Ask
Ingrid dör i sömnen när hon bara är ett och ett 
halvt år gammal. När Lina Schollin Ask och hennes 
man tittar till sin dotter andas hon inte, men hon 
är fortfarande varm. Som barnläkare har Lina övat 
inför situationer som den här – nu gäller det hennes 
eget barn. ”Förlåt. Vi försökte, Ingrid, men vi kom för 
sent. Förlåt.”

De får aldrig någon riktig förklaring till varför 
Ingrid dog och tillvaron rämnar. Samtidigt är Lina 
höggravid och ska föda om bara några veckor. Hur 

sörjer man ett förlorat barn samtidigt som man 
förbereder sig på en förlossning?

Om den becksvarta sorgen och strimmorna av ljus 
som födelsen av deras andra flicka för med sig, hand
lar den här berättelsen, skriven under tiden som 
följer efter Ingrids död.

 Den handlar om avgrunden när varje förälders 
värsta mardröm faktiskt blir sann – men också om 
hur man tillåter sig själv att fortsätta leva. 
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Anna Bennich är leg. psykolog och leg. 
psykoterapeut och arbetar med både 
individer och par. Hon är regelbunden expert 
i TV4 Nyhetsmorgon och återkommande 
gäst i radioprogram som Kropp & Själ i P1 
och Morgonpasset i P3. Hon skriver för DN, 
Psykologiguiden och MåBra och har tidigare 
givit ut böckerna Sjukt stressad – en handbok i 
att hantera vardagens stress och Vägen genom 
skilsmässan. 

Omslag: Nina Leino | Släppmånad: september | Recensionsdag: 2 oktober | Sidantal: 200

Att vinna över 
ensamheten
Psykologens bästa råd
Anna Bennich
Vi talar sällan om det, men vi är många som kan känna 
oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsaknad av social 
samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och 
bekräftad av de människor man har runt omkring sig.

Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. 
Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oav
sett hur det får oss att må, och inte sällan blir kostnaden 
stress, ensamhet och en känsla av tomhet. Samtidigt står 
såväl samhället som den drabbade ofta handfallna när det 
kommer till att åtgärda problemet. Hur gör man egentligen 
för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte 
bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen 
till en förändrad livssituation med större gemenskap?

Anna Bennich möter många människor som kämpar med oli
ka former av ensamhet. Här beskriver hon tillståndets olika 
uttryck, orsaker och effekter. Hon lyfter fram den senaste 
forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger 
handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa 
relationerna i våra liv. Hon lyfter även frågan om allas vårt 
gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.
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Maria-Pia Gottberg är författare och föreläsare 
och har utvecklat konceptet känslodockan 
Friendy. Hon har skrivit flera böcker, senast 
Medkänslans pedagogik (Studentlitteratur 
2017).

Anna Eriksson Skarin är författare och 
utbildare, med särskilt fokus på neuroledarskap 
och storytelling. Hon har tidigare skrivit två 
romaner.

Känslosmart
Maria-Pia Gottberg & 
Anna Eriksson Skarin
Känslor har varit helt avgörande för människans överlevnad 
som art. Inte bara för att de hjälper oss att undvika fara – 
utan dem skulle vi inte kunna fatta beslut eller veta vad 
vi tycker. Faktum är att vi utan känslor skulle få svårt att 
motivera oss själva att göra särskilt mycket alls. 

Senare tids hjärnforskning visar att känslor som trycks 
undan förstärks och blir inre distraktioner för hjärnan vilket 
i förlängningen kan leda till stress i kroppen. En oförmåga 
att handskas med känslor kan leda till konflikträdsla, 
dåligt självförtroende och såväl psykisk som fysisk ohälsa. 
Men trots att det finns mycket kunskap om att känslorna 
påverkar alla delar av livet, får de flesta av oss väldigt lite 
utbildning i ämnet under uppväxten. I den här boken får 
läsaren en chans att täppa till kunskapsluckorna, och får 
med sig många bra redskap för att hantera känslor.

Författarna tar hjälp av olika experter, bland annat en 
neuroforskare, en präst, en psykolog och en professor i 
kognitionsvetenskap, för att förklara och utforska känslor 
ur olika perspektiv. På ett pedagogiskt sätt reder de ut vad 
känslorna är, var de kommer ifrån och vad de försöker säga 
oss. De presenterar även konkreta metoder för att hjälpa 
läsarna förstå alla sorters känslor, och hur man kan möta, 
härbärgera och hantera dem på bästa sätt. 

Känslosmart är en underhållande och tänkvärd handbok  
i att bygga hållbara relationer, inte bara med andra utan 
också med sig själv. 

»En handbok i att bygga 
hållbara relationer, inte 

bara med andra utan 
också med sig själv.«



58

Foto: Pål Laukli

När kroppen 
angriper sig själv 
Om autoimmuna sjukdomar 
och en forskares kamp för  
sin mamma
Anita Kåss 
När kroppen angriper sig själv kallas det för en autoimmun 
sjukdom. Vårt imponerande immunförsvar har drabbats av 
av en felkoppling i systemet. Kroppens försvarare kan näm
ligen förvandla våra liv till en mardröm och i värsta fall gör 
de slut på oss, förintar samma kropp som håller dem vid liv.

Varför kroppen angriper sig själv är ett av läkarvetenska
pens största mysterier och det är samtidigt gåtan om Anita 
Kåss egen mamma. För när Anita föds tar år av lidande sin 
början för mamman, som drabbas av ledgångsreumatism. 
När Anita är tretton år dör modern, efter att ha varit svårt 
sjuk och sängliggande under hela Anitas barndom. 

Mammans död drev Anita Kåss att ta reda på allt om 
sjukdomen och att försöka finna ett botemedel. Hon har 
tvingats ta okonventionella vägar inom den medicinska 
forskningen för att nå målet. Boken är en gripande, djupt 
personlig berättelse om sorg och vanmakt, samtidigt en 
populärvetenskaplig resa in i immunförsvarets värld.

De autoimmuna sjukdomarna är många av våra mest van
liga sjukdomar som ledgångsreumatism, psoriasis, multipel 
skleros, diabetes typ 1 och glutenintolerans (celiaki).

Omslag: Miroslav Šokčić | Översättare: Mari Höglund | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 4 september | Sidantal: 305

Anita Kåss är läkare och forskare, född  
i England och numera boende i norska Skien  
i Telemark. Hennes forskning om reumatiska 
sjukdomar blev mycket uppmärksammad 
sedan hennes upptäckt, en ny behandling för 
drabbade av ledgångsreumatism, sålts till ett 
japanskt läkemedelsbolag för en rekordstor 
summa.

Medförfattare är Jørgen Jelstad, norsk 
journalist och författare. 2011 gav han ut boken 
De bortgjemte – og vordan ME ble vår tids mest 
omstridte sykdom.

»Miljoner människor 
över hela världen lever 

med konsekvenserna 
av ett haveri i 

immunförsvaret.«
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Emma Karling Widsell är barnmorska på 
förlossningskliniken på Danderyds sjukhus. 

Carolina Tristen är fertilitetsläkare på IVF-
gruppen på Sophiahemmet.

De har en gemensam podd om ofrivillig 
barnlöshet, Ivf-podden, och har varit 
återkommande experter i ämnet på TV4 
Nyhetsmorgon.

Ditt fertila liv
Emma Karling Widsell & 
Carolina Tristen
En kvinna är som mest fertil när hon är i 20årsåldern. Sedan 
sjunker fertiliteten sakta, först långsamt sluttande, sedan 
snabbare efter 35 och ännu snabbare efter 40. Ett biologiskt 
faktum som inte går i linje med hur de flesta svenska kvin
nor lever sina liv. 

Många ägnar sina första fertila år åt att vara livrädda för 
att bli gravida, för att plötsligt en dag vara ännu mer rädda 
för att inte kunna bli det alls. Få saker är så engagerande och 
avgörande som fertiliteten, och samtidigt – eller kanske just 
därför – är kvinnans underliv och fertila liv omgärdat av 
okunskap och myter. 

Det vill barnmorskan Emma Karling Widsell och fertili
tets läkaren Carolina Tristen ändra på. De har ägnat en stor 
del av sina yrkesliv åt att hjälpa kvinnor med fertilitets
problem och berättar här allt du behöver veta för att förstå 
din anatomi och de faktorer som påverkar fertiliteten. Och 
de slår hål på myterna. Här kan du bland annat läsa om 
endometrios, PCOS, könssjukdomar, preventivmedel, PMS, 
hormonbehandlingar och fertilitetsutredningar. 

Med ökad kunskap får du bättre möjligheter att förstå de 
signaler kroppen sänder ut och att planera ditt fertila liv.
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Carol Clements är personlig tränare i New 
York och har mer än fyrtio års erfarenhet av 
att arbeta med en äldre målgrupp. Med en 
bakgrund inom dans, koreografi och olika 
former av rörlighetsträning vet hon hur viktigt 
det är att hålla igång för att behålla balansen 
när vi blir äldre. 

Omslag: Pernilla Qvist | Illustratör: Amanda Sim | Översättare: Sandra Medin | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 30 oktober | 
Sidantal: 176

Bättre balans
Tio veckors enkla övningar för rörlighet,  
hållning och stabilitet
Carol Clements
I takt med att vi blir äldre blir vår balans allt sämre. 
Men ett dåligt balanssinne kan lätt tränas upp! 

Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast 
på problem med balanssinnet. I takt med stigande 
ålder ökar vår snubbelrisk och allt fler hinder dyker 
upp – ojämna trappsteg, trottoarkanter eller till och 
med mattan hemma i vardagsrummet.

Att ha dålig balans är farligt. Varje år dör över tusen 
personer bara i Sverige till följd av fallolyckor, 

nästan tre gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. 
Precis som med kroppen i övrigt, handlar det 

om att hålla igång. I Bättre balans lär man sig med 
hjälp av ett antal enkla övningar att bygga styrka 
och öka sin rörlighet. Samtliga går att göra hemma 
och integre ras i vardagen, till exempel när du borstar 
tänderna, klär på dig eller diskar. Ett tioveckors
program för ett mer välbalanserat liv!
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Johanna Nilsson är föreläsare, influencer och 
expert på hållbart mode.

Maria Soxbo är journalist, föreläsare och 
influencer och driver en inredningsblogg med 
stort fokus på hållbarhet. 

Emma Sundh är journalist, stylist, författare och 
influencer med inriktning på hållbarhet, DIY och 
återbruk. 

Gör skillnad!
Johanna Nilsson, Maria 
Soxbo & Emma Sundh
8 oktober 2018, samma dag som FN släppte den klimat
rapport som slog fast att vi behöver fördubbla ansträngning
arna för att nå 1,5gradersmålet, bildade Johanna Nilsson, 
Maria Soxbo och Emma Sundh Klimatklubben. Målet var 
att omvandla den utbredda klimatångesten till engagemang.

Samma sak vill de göra med den här boken, som med 
hjälp av experter, hårda siffror och inspiration visar hur 
man steg för steg kan leva ett mer hållbart liv. Den utgår 
från individens perspektiv (varje läsare ska kunna sätta egna 
klimatmål) men visar också vikten av normförskjutning, 
konsumentmakt och politisk påtryckning. Här finns bland 
annat kapitel om mat, boende, transporter, kläder, jobb och 
barn, och varje läsare kan hitta sin startposition och se vilka 
steg som gör störst skillnad. 

 De tre författarna har alla tre ett tydligt hållbarhets
perspektiv i sina verksamheter, men tar också hjälp av såväl 
forskare som andra inspiratörer, som redan tagit avgörande 
steg mot ett mer klimatneutralt liv. Siffror, resonemang och 
jämförelser mixas upp med kreativa lösningar, checklistor 
och tankeväckande möten.

Det är den avgörande frågan för vår tid, och för tiden 
framför oss. Gör skillnad! tar den på största allvar men tror 
också att varje val som individen gör spelar roll. Den här 
boken visar att ett liv med skärpta klimatglasögon är håll
bart på fler sätt än ett. När vissa dörrar stängs öppnas helt 
nya möjligheter.

»Från klimatångest  
till handlingskraft!«
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Dan Gordan är journalist och författare. Under 
tjugo år var han redaktör på Sköna hem, med 
design som specialitet.

Svenska stolar  
och deras 
formgivare  
1899–idag
Dan Gordan
Den här boken är en översikt över 1900 och 2000talens 
svenska stolar och deras formgivare. Den tar sin början 
vid förra sekelskiftet och beskriver mer än 400 kända och 
mindre kända stolar, fåtöljer och pallar i både ord och bild. 
Sedan den gavs ut första gången 2002 har den blivit ett 
erkänt referensverk och en klassiker i designsammanhang. 

Med exakta uppgifter om stolarnas tillkomst och om 
formgivarna bakom dem är boken en guldgruva för alla som 
vill veta mer om de stolar vi sitter på, och dem vi drömmer 
om. Nu uppdateras boken med 20 nya stolar, de senaste 
presenterade på Stockholm Furniture Fair nu i år. 

”Att någon gång få rita en stol är den stora utmanin gen 
för nästan varje formgivare och arkitekt. Ingen ting är så 
svårt som att göra en lyckad stol. Den är möbelkonstnärens 
mästarprov liksom såsen är kockens, brukar det heta.”

Omslag: Mikael Engblom | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 27 augusti | Sidantal: 464

Uppdaterad 
utgåva! 
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Lusten till färger, mönster, stickor och garn är 
något som Celia B Dackenberg har haft med 
sig ända sedan barndomen. Hon är utbildad 
vid Konstfack och var tidigare chefredaktör för 
tidskriften Hemslöjd. Hennes plagg har visats 
på utställningar runt om i landet och i böcker 
som Sparat, Ylle & bläck, Sagornas stickbok och 
Kulturkoftor.

Lånat, sparat,  
ärvt & nytt
Småkoftor, fintröjor och  
annat stickat för barn
Celia B Dackenberg
Det finns en alldeles särskild omtanke i det man format med 
egna händer. Det vet alla som stickar. Ett plagg som skapas 
åt ett litet barn, eller i väntan på någon som ännu inte är 
född, blir till ett unikt band mellan stickare och mottagare.

Celia B Dackenberg skriver personligt om stickningens 
mysterier och glädjeämnen, om minnen och om barnkläder 
genom tiderna. Texterna följer nyfiket olika kulturhistoriska 
stickspår och varvas med stickbeskrivningar: traditionella 
plagg, omtolkade klassiker och helt nya modeller – alla med 
sin egen berättelse och med inspirerande fotografier av 
Stellan Herner.

Här finns värmande vantar och sockor, sköna yllebyxor, en 
dekorativ krage, busiga tröjor och trygga koftor. Inspira
tionen hämtar hon i alltifrån ett västerbottniskt fälltäcke 
till skolslöjdens första stickuppgift eller ett bortglömt favo
ritplagg på en vind. Resultatet blir kläder som kan bäras och 
älskas av barn i flera generationer.
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Ny utgåva 
med lägre 

pris!

Foto: Albin Dahlström

»Sticka moderna 
plagg av våra gamla 

mönsterskatter.«

Johanna Wallin har stickat i över 40 år och 
är utbildad ateljésömmerska och formgivare. 
Hon driver en populär stickblogg, håller kurser 
i stickning och bidrar med sitt kunnande på 
stickmässor både i Sverige och utomlands.
Har tidigare utkommit med Sticka småvarmt 
(2009) och Sticka mera småvarmt (2011).

Sticka nordiska 
mönster
Vantar, mössor och sockor
Johanna Wallin
Nordiska stickmönster har varit omåttligt populära inom 
stickvärlden i många år, både i Sverige och utomlands. 

I den här boken har författaren inspirerats av en mängd 
historiska förlagor som hon fått tillgång till från museer i 
hela Norden, för att sedan göra moderna mönsterdiagram av 
dem, så att de kan leva vidare i många år till. 

Först får läsaren ta del av ett historiskt föremål, som en 
vante eller bonad, sedan följer stickbeskrivningar på vantar, 
mössor eller sockor där mönstret används. Det kan vara sol
hjulet från Gotland, fästfolksvantar från Västergötland eller 
vattenlöpare från Finland. 

Boken innehåller cirka femton mönster och över fyrtio 
olika projekt där dessa används. Fina, klassiska mönster för 
såväl vantar, som mössor och sockor. 

Författaren Johanna Wallin har stor kunskap om traditio
nella mönster och tekniker. Hon är en erfaren lärare och 
stickentusiaster uppskattar hennes tydliga diagram och 
beskrivningar. Mönstren i boken kan appliceras på många 
olika sätt.

Omslag: Gabriella Lindgren | Fotograf: Albin Dahlström | Släppmånad: september | Recensionsdag: 16 oktober | Sidantal: 160 
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Linda Bakkman, näringsfysiolog och kostråd-
givare på Sveriges Olympiska Kommitté, 
beskriver de näringsmässiga behoven hos den 
som tränar och de utmaningar en vegetarisk 
kost innebär. Pedagogiskt lär hon oss att lägga 
upp kosten för att kunna prestera på topp.

Gustav Johansson, matentreprenören bakom 
matbloggen Jävligt gott, visar hur man gör för 
att laga god, näringsspäckad och mättande 
vegomat på ett lätt sätt.

Anna Richert, matexpert på Världsnaturfonden 
WWF, beskriver hur maten påverkar vår planet 
och de allra viktigaste stegen för mer hållbar 
mat. Hon hjälper oss att prioritera när olika 
miljöaspekter står emot varandra och visar hur 
en omställning blir möjlig i det dagliga livet.

Vego i världsklass
Linda Bakkman,  
Gustav Johansson  
& Anna Richert
Vego, mätt och stark. Känns det som en omöjlig kombina
tion? Det är det inte! 

Vego i världsklass utmanar fördomar och myter om 
vegetarisk mat och visar att vego är så mycket mer än bara 
sallader. Här får du veta varför ett grönt proteinskifte är 
så viktigt, vilka näringsmässiga utmaningar du ställs inför 
och hur du på ett konkret sätt kan komma runt dem. 
120 närings och klimatberäknade veganska och laktoovo
vegetariska recept hjälper dig på vägen. Alltifrån snabba 
mellanmål till smarta storkok som ger tillräcklig energi och 
mättnad för att du ska kunna träna hårt och leva ett aktivt 
liv men samtidigt ställa om till mer hållbara kostvanor. Du 
får lära dig hur du proteinboostar din måltid med vegetabi
lier och vad du ska tänka på när det gäller smak och kon si
stens. Några av våra allra mest framgångsrika idrottare och 
OSmedaljörer delar dessutom med sig av sina egna resor 
mot en grönare tallrik. Kan de dra ner på köttet så kan du!
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Foto: Kajsa Göransson

»Bli en soppare 
du också – soup 

yourself!«

Hanna Dunér, journalist och medförfattare 
till böckerna Ruter Dam 30 år och Älskade 
prylar. Hanna Dunér har under sex år drivit ett 
catering företag med inriktning på hälsosam 
och ekolo gisk mat, och är en ofta anlitad 
moderator. Under föräldraledigheten blev det 
viktigt för henne att hitta ett enkelt och snabbt 
sätt att få i sig bra mat – det var då soppan kom 
in i hennes liv. 

Omslag: Karin van der Kwast Gissberg | Fotograf: Lennart Weibull | Släppmånad: september | Recensionsdag: 18 september |  
Sidantal: 160

Soup Yourself
Näringsmaxa med  
gröna soppor 
Hanna Dunér
Tid för soppor! Trots allt som sägs att man inte bör äta idag 
kan man i alla fall vara bombsäker på att det alltid är en bra 
idé att äta en vegetarisk soppa – alla dagar i veckan, vid alla 
tillfällen. Soppa är världens bästa mat och Hanna Dunérs 
princip ”En soppa om dagen” är inte bara är en hyllning till 
det enkla, utsökta och lättillgängliga, utan också till kraften 
i en mer växtbaserad matrutin. 

Vi vet idag att vi bör äta mindre rött kött och mera grönt 
för att hålla oss friska, att det finns ett samband mellan vissa 
sjukdomar och vad vi äter, att vi ska vårda vår tarmflora med 
fibrer och antiinflammatorisk mat för att må bra. Juicer 
och smoothies har delvis krattat manegen, men nu får de 
ge plats åt de mer mättande, värmande och näringsrika 
sopporna.

 Soup Yourself är en kokbok med vegetariska sopprecept, 
alla mycket goda! Välj bland mixade, soppor med mycket 
tugg, klara eller råa svalkande, soppor med mer protein – 
med olika smaker och konsistenser som du lagar efter lust 
och humör. I inspirations och faktadelen berättar Dunér 
om hälsoeffekterna av att äta grön soppa, vilka egenskaper 
olika råvaror har och hur man kombinerar grönsaker, örter, 
smaksättare och kryddor för att näringsmaxa.

Soppa är fantastisk mat på så många sätt: god, välgörande, 
enkel att variera, snäll mot matsmältning och tarmsystem – 
och en boost för immunförsvaret. 
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Karoline Jönsson bor på en liten sekel skiftes-
gård i Skåne med sin sambo och en samling 
katter och höns. Hon jobbar som receptkreatör 
och matfotograf, och har bland annat ett fast 
inslag i tidningen Vego. Sedan flera år tillbaka 
driver hon den populära bloggen Det gröna 
skafferiet, som utsågs till Sveriges bästa mat-
blogg 2012. 2014 gav hon ut kokboken Det gröna 
skafferiet, som belönades med en silvermedalj i 
Gourmand World Cook Book Awards.

Värmande vego
Comfort Food Deluxe
Karoline Jönsson 
Värmande vego är precis den bok Karoline Jönsson 
hade velat ha när hon blev vegetarian. Faktum är att 
hon då var både hungrig och vilse i spenaten.

Därför har Karoline samlat de recept som 
 hamnat på repeat i hennes kök: rätter som funge
rar som en bas och som du kan smaksätta på olika 
vis, mat som gör dig varm och nöjd och förenklar 
vardagslivet. Mat som alltid funkar och som alltid 
blir god. 

Boken delas in i: 

Från grunden om hur man gör tofu, matlagnings
havregrädde och tempeh. 

I kastrullen hittar du soppor, grytor som daal och 
chili. 

I pannan bjuder på koreanska pannkakor, fritters 
och rårakor. 

I ugnen handlar det om gratänger och bakad 
potatis med härliga fyllningar. 

Det finns också recept på rejäla bakverk – för alla 
behöver ett recept på en perfekt vegansk kladdkaka!
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Sara Begner är kock, näringsterapeut och 
näringsfysiolog och arbetar som chef för 
Coops provkök. Där testar hon och lagar nya 
recept för bland annat receptbroschyrer och 
kundtidningen Mer Smak. Tillsammans med 
sitt team står hon bakom Vår kokbok-serien 
med dess gröna varianter samt hälso- och 
julutgåvorna. 

Vår kokbok vegan
Sara Begner
Veganmat från grunden! I uppdaterade Vår kokbok 
vegan hittar du hundratals recept med influenser 
från hela världen. Du lär dig allt om tillagnings
metoder, hur du förbereder och förvarar grönsakerna 
och hur du gör tofu, seitan och tempeh. Du får 
mer än 350 härliga recept och handfasta råd på vad 
du kan göra med rotfrukter, groddar, alger, nötter, 
baljväxter, bär och andra veganska råvaror. 

Vår kokbok vegan är din uppslagsbok i köket när 
du ska laga vardagsmiddagen, festmiddagen, ha 
släkten hemma på buffé eller helt enkelt vill äta 
något lätt på kvällen. Här hittar du de självklara 

klassikerna i vegansk form men också helt nya rätter 
med tydliga smaker. 

»Kökets bästa uppslagsverk – 
även för dig som är vegan.«
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Julia Tuvesson är etnolog, receptkreatör och 
personen bakom det populära Instagramkontot 
@tuvessonskan som inspirerar till en enklare 
vardag med fokus på ”göttigt och grönt 
vardagskäk”. 

Käka grönt!
Tuvessonskans ultimata guide 
till skåpmat, brödmat, plåtmat 
och andra modeller
Julia Tuvesson
Efter succén med Plåtmat är Julia Tuvesson tillbaka med 
uppföljaren – Käka grönt! Den här gången presenteras ännu 
fler smarta och enkla vegokoncept med utgångspunkt i 
grönsaker och rotfrukter – allt för att göra din gröna matlag
ning lite smidigare, roligare och mer kreativ. 

Säg hejdå till tallriksmodellen och hej till en uppsättning 
gröna modeller! Tuvessonskan vänder på allt vi tidigare lärt 
oss om tallriksmodellen för att istället hitta andra sätt att 
komponera måltider på – som är bättre anpassade för den 
gröna matlagningen. 

Här får du verktygen för att gå mot en grönare livsstil 
med recept på såväl matprepp som snabba vardagsmåltider, 
festmat och tapas. Förutom 50 goda, gröna recept lär du dig 
även på ett pedagogiskt sätt hur du går tillväga för att mins
ka din köttkonsumtion och förenkla din matplanering – allt 
från inköp till hur du bygger det ultimata basskafferiet och 
vad som bör ingå i ditt vegetariska startkit. 

Du blir introducerad till mellanrättskonceptet, ersätt
ningsmodellen, skåpmat och brödmat – så att du ser vilka 
möjligheter du har att variera dina måltider med råvaror 
som du oftast redan har hemma.

»Köttätarens 
nybörjarguide till 
det gröna köket.«
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Magnus Albrektsson driver ett eget företag, 
Albrektsson Gastronomic, där han erbjuder 
matlagningskurser, catering och privata 
middagar. Magnus är sedan ett par år en 
av de flitigast anlitade kursledarna på 
Restaurangakademien. Med sina dryga trettio 
år på välrenommerade restauranger som Riche, 
Rolfs kök och för Grupp F12 har han skaffat sig 
en fantastisk kompetensbas som han gärna 
delar med sig av. Magnus är van vid att lära upp 
yngre kockar och arbetar mycket pedagogiskt 
för att kunna ge bästa inspiration.

Omslag: Pär Wickholm | Fotograf: David Back | Släppmånad: september | Recensionsdag: 3 september | Sidantal: 160

Preppa som en kock
Magnus Albrektsson
Hur gör kockar trerättersmenyer hemma? Finns det 
något vi vanliga matlagare kan lära oss av kockar? 
Och varför är olika konsistenser på maten viktigt? 

I boken Preppa som en kock får du hjälp av den 
professionelle kocken Magnus Albrektsson som 
har stor erfarenhet av hur privatpersoner lagar och 
njuter av mat. 

Kärnan i boken är konkreta tips, råd, genvägar 
och hemligheter. Du får även några av de bästa 
recepten, fyllda av smak – bland annat fem härliga 
menyer och buffémat. 

Gör egen buljong och smaksatt salt, använd lite 

mer ovanliga styckningsdetaljer, testa olika tillag
ningstekniker och börja söndagspreppa! 

Med gott humör och stort kunnande inspirerar 
Magnus till roligare och mer effektiv matlagning 
som resulterar i ännu godare mat hemma.
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Sofia Wood har en bakgrund som kommuni katör 
inom mode-, konst- och designbranschen. Hon 
har också ett brinnande matintresse, för henne 
är det kring maten allting egentligen kretsar. Det 
tar sig bland annat uttryck på instagramkontot 
@sofia_wood och i hennes och Elsa Billgrens 
trend- och livsstilspodd Billgren Wood.

Omslag: Catt Söder | Fotograf: Frida Edlund | Släppmånad: oktober | Recensionsdag: 11 november | Sidantal: 160

Chez Wood
En kokbok för vardag, vila och fest
Sofia Wood
Den här boken vill upphöja våra vardagliga och hög
tidliga stunder och göra dem vackrare och varmare. 
Boken står på tre ben – vardagen, festen och vilan 
– och tar ett helhetsgrepp om dem alla. Här hittas 
de oemotståndliga recepten, det dukade bordet och 
tankar om måltidens betydelse: som energigivare, 
som mötesplats, som kärlekshandling.

Ett ledord är omsorg, och den kan visas i såväl 
vardagsmiddagar med tre ingredienser och festliga 
högtider med extra allt, som i stunder av paus och 

återhämtning. Måltiderna kan hjälpa oss att mötas, 
fira och varva ner, och Sofia Wood visar hur hon gör 
för att lyfta varje stund vid matbordet.

Allting som hon gör tar hon sig an med estetisk 
fingertoppskänsla, omtanke och medvetenhet. 
Recepten är enkla men raffinerade, sinnliga och 
anpassningsbara. Det handlar om omsorg om råvaror 
och detaljer mer än komplicerade moment. Allting 
bottnar i hållbarhet – på flera olika plan – och en tro 
på att detaljerna gör hela skillnaden.
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Henning Kvick brinner för råvaror och har 
levererat kött och grönsaker till Sveriges bästa 
restauranger och butiker i 25 år. Hennings konto 
@kvicken71 har 115 000 följare på Instagram.

Meat Cravings
Henning Kvick
”Less is more” är Henning Kvicks motto, ät mindre kött 
men av högre kvalitet. Henning älskar kött men hans fru är 
vegetarian, att äta middag ihop är en utmaning. 

– Tillaga en riktigt bra köttbit och gör några goda grön
saksrätter, tillbehör och såser. Då finns det något för alla på 
middagsbordet, och det var därför jag gjorde den här boken.

I Meat Cravings finns recept på grönsaksrätter, såser, smör 
och vegetariska tillbehör, men också allt om hur man till
lagar olika köttbitar. Reverse sear och sous videmetoderna 
är superenkla om du vill servera en mör köttbit, perfekt rosa 
inuti med en knaprig stekyta. Här får du också tips på hur 
du grillar och steker som ett proffs.

I USA styckar man annorlunda och nya köttdetaljer har dykt 
upp i butikerna: Flat iron, shoulder clod, petite tender och 
skirt steak är några ... Vad skiljer en tbone från en porter
house, och hur tillagar man en picanha, tomahawk eller en 
tritip? Det får du veta i Meat Cravings.

Vad har köttets marmorering för betydelse och vad 
händer när när enzymerna bryter ner muskelfibrerna under 
mörningen?

Här kan du också läsa om det mytomspunna wagyuköttet 
från Japan, och om den nyzeeländska beteshjortens milda 
kött.

Författaren, som är också är en passionerad matfotograf, 
har tagit bilderna. 
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Tom Sjöstedt är kock och kokboksförfattare. 
Han utsågs till Årets kock 2008 och är 
grundare och ägare av den omåttligt populära 
restaurangen Lilla Ego i Stockholm.

Äntligen helg
Lite vassare, mycket godare
Tom Sjöstedt
För Tom Sjöstedt finns det alltid tillfälle att fira. 
Och det gör man bäst med riktigt god mat. Men det 
behöver ju inte betyda att det ska vara svårt eller 
krångligt. Bara godare. 

I Äntligen helg radar han upp 15 fantastiska meny
er som skulle förgylla vilken dag som helst, vardag 
som fest. Här hittar du bland annat baconlindade 
dadlar med getostdip, toast med mascarpone och 
rimmade pilgrimsmusslor, majskyckling med gul
betor och rotsellericrème samt chokladfondant med 

gräddfilsglass. Tom Sjöstedt är också kocken som 
tycker att korv med bröd eller pizza kan vara en lika 
stor matupplevelse som ostron och löjrom. Att det 
enklaste kan vara det godaste. 

Tom är generös med tips och genvägar och bjuder 
även på sina bästa grundrecept, från majonnäs till 
surdegskrutonger och chokladsås, och han talar 
direkt från hjärtat. Så följ med Tom Sjöstedt in i kö
ket, känn att det äntligen är helg och låt honom sät
ta stämningen: strunta i disken och somna lycklig!
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Bästa kladdkakorna
Mia Öhrn
Kladdkakan är en älskad klassiker som går att variera 
i det oändliga! Vilken vill du baka? En mjuk och krä
mig med smak av lakrits, daimgrädde eller jordnöt
ter? Små söta bakelser, en paj eller varma fondanter? 
Sega chokladrutor, mjölkchokladkaka med krisp, 
godismuffins eller chokladterrin? 

När Mia Öhrn nu samlar de bästa kladdkakere
cepten ur sina uppskattade tidigare böcker bjuder 
hon på bakverk som smakar fantastiskt och är lätta 
att göra. Det svåra här är att välja!

Mia Öhrn är en kakälskande konditor, 
matskribent, kursledare och driver köksstudion 
Matlabbet. Hon har genom åren gett ut en 
mängd fantastiska bakböcker.

Omslag: Camilla Arvidsson | Fotograf: Stellan Herner & Fredrik Reuterhäll | Släppmånad: augusti | Recensionsdag: 4 september | 
Sidantal: 64

»Vår mest älskade 
hembakade klassiker.«
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Per Ahlin är frilansande astronom och skribent 
och driver Stockholms Folkobservatorium.

Omslag: Anita Dahlberg | Släppmånad: oktober | Sidantal: 144

Astronomisk kalender 2020
Per Ahlin
Astronomisk kalender 2020 vänder sig till alla som 
skulle vilja veta mer om stjärnhimlen och vad som 
händer där, vecka för vecka under hela året. Sam
tidigt är den en fullständig almanacka med vecko
nummer, namnsdagar och helgdagar.

Om du bara vet när och åt vilket håll du ska titta 
är det lätt att få syn på Venus, Mars och flera av de 
andra planeterna. I Astronomisk kalender 2020 kan 
du bland annat läsa om: 
– när solen går upp och ner på olika platser i hela 
Sverige, 
– hur du kan se årets två solförmörkelser och fyra 
månförmörkelser, 
– hur månen passerar framför planeten Venus den 
19 juni 

– att planeten Mars kommer att lysa starkare än 
någon stjärna under höstnätterna

Astronomisk kalender 2020 kräver inga förkunskaper 
och är användbar i hela Sverige.

»En måste-kalender 
för astronomi-
intresserade.«

helagotland.se om  
Astronomisk kalender 2011
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Många av Norstedts författare ges ut i andra länder.  
2016–2018 har vår egen agentur Norstedts Agency sålt  

rättigheter åt våra författare till många viktiga marknader. 

De kommer att drunkna  
i sina mödrars tårar
Johannes Anyuru 
Såld till: Begemot Dooel, 
Makedonien; Matcom, Bulgarien; 
Eesti Raamat, Estland; Dereta, 
Serbien; Forlaget Press, Norge; 
Prozynski Media, Polen; S&S, 
Finland; DeGeus, Nederländerna; 
Actes Sud, Frankrike; Gyldendal, 
Danmark; Luchterhand, Tyskland; 
Two Lines Press, USA; Nordica 
Libros, Spanien

Finna sig 
Agnes Lidbeck 
Såld till: Modtryk, Danmark; 
Prozynski Media, Polen

Nuckan 
Malin Lindroth 
Såld till: Piper Verlag, Tyskland; 
Atena, Finland; Gads, Danmark

Händelsehorisonten 
Balsam Karam 
Såld till: Planeta, Spanien

Jag går och lever 
Mirja Unge 
Såld till: Oktober, Norge

Liknelseboken
Per Olov Enquist
Urval av förlag: Hanser, Tyskland; 
Actes Sud, Frankrike; Gyldendal, 
Norge; Rosinante, Danmark; 
Iperborea, Italien; Sprotin, 

Färöarna; Host, Tjeckien; Ambo/
Anthos, Nederländerna; MacLehose 
Press/Quercus, England; Planeta, 
Spanien; Magveto, Ungern; Casas 
Cartti, Rumänien 

Vid foten av Montmartre 
Britta Röstlund 
Urval av förlag: Bookpark/
Red Stone, Korea; Weidenfeld 
& Nicolson, engelska 
världsrättigheter; Centreplygraph, 
Ryssland; De Bezige Bij, 
Nederländerna; Delight Press, 
Taiwan; Marginesy, Polen

Stjärntrilogin
Lars Wilderäng
Såld till: MAG Jacek Rodek, Polen; 
Art House, Finland; Hoi Förlag, 
Danmark

Millennium 4, 5 & 6
David Lagercrantz 
Såld till: Danmark, England (Nya 
Zeeland, Australien), Frankrike, 
Finland, Italien, Spanien, 
Katalonien, USA, Brasilien, 
Tyskland, Tjeckien, Grekland, 
Estland, Kroatien, Nederländerna, 
Ryssland, Turkiet, Norge, Taiwan, 
Bulgarien, Kina, Slovenien, Ungern, 
Kanada, Israel, Vietnam, Rumänien, 
Island, Slovakien, Lettland, 
Serbien, Polen, Portugal, Bosnien-
Hercegovina, Japan, Georgien, 
Albanien, Korea, Marocko (arabiska 

världsrättigheter), Indonesien, 
Mongoliet, Indien (ett flertal språk), 
Ukraina, Litauen, Makedonien

Går genom vatten, går 
genom eld
Christian Unge
Såld till: Luitingh-Sijthoff, 
Nederländerna; Albatros, Tjeckien; 
Wielka Litera, Polen; Btb, Tyskland; 
MacLehose/Quercus, engelska 
världsrättigheter; Forlagid, Island

Ögonvittnet
Anna Bågstam
Såld till: Btb, Tyskland; Marsilio, 
Italien; Planeta, Spanien; People's 
Press, Danmark; Metafora, Tjeckien; 
Pantagruel, Norge; Eksmo, 
Ryssland; Holnap, Ungern

Aldrig mer 
Sara Larsson  
Såld till: Lübbe, Tyskland; Roca 
Ed, Spanien; Nakladatelství Práh, 
Tjeckien

Go recreate! 
Linnea Larsson
Såld till: Cappelen Damm, Norge; 
Random House, Tyskland; Otava, 
Finland; Unieboek, Nederländerna

Boken om lagom
Göran Everdahl
Såld till: We time, Kina; Btb, 
Tyskland; Muza, Polen; Sejong 
Books, Korea; AST, Ryssland; Jaffa 

Publishing, Ungern; Evro Book, 
Serbien; Smart Books, Bulgarien; 
Suromedia, Tjeckien

Expeditionen 
Bea Uusma
Såld till: Btb, Tyskland; Head of 
Zeus, England; Cappelen Damm, 
Norge; Like, Finland; Marginesy, 
Polen; Argo, Tjeckien; Evro Book, 
Serbien

En cyklo pedi 
Johan Tell
Såld till: Octopus, UK (engelska 
världsrättigheter); Benevento, 
Tyskland

Beautyfood 
Maria Ahlgren
Såld till: Octopus, UK; Prósxynski, 
Polen; Bertrand, Portugal

Lev som en bonde
Niklas Kämpargård
Såld till: Random House, Tyskland; 
Edipresse, Polen; Rosinante, 
Danmark

Det goda gröna 
Karoline Jönsson
Såld till: Marginesy, Polen; 
Thorbecke, Tyskland

Stark genom 
klimakteriet 
Monika Björn
Såld till: Czarna Owca, Polen
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Augusti
På djupet 
Kate Davies 
Hon som måste dö 
David Lagercrantz

September
Kodnamn Flamingo 
Kate Atkinson 

En annan tid  
Lee Child 

Den tunna isen 
Lena Einhorn 

Ett litet steg på 
vägen 
Jenny Fagerlund 

Smultrontjuven 
Joanne Harris 

Genom dina ögon  
Peter Høeg

Dotter saknad  
Anna Jansson 
Den extraordinära 
berättelsen om Jonas 
Paulsons plötsliga 
död  
Alexander Karim 

Björnkvinnan  
Karolina Ramqvist 

Drömmarna  
Karen Thompson Walker 

Ingenting mindre än 
ett mirakel 
Markus Zusak 

Inför hans blick 
Malou von Sivers

Oktober
Hålla dig nära  
Karen Cleveland

Berättelsen om Nahr 
Susan Abulhawa 

Julafton på den lilla 
ön i havet  
Jenny Colgan 

En sång för Hedda 
Annika Estassy 

En halv värld bort  
Mike Gayle 

November
Gileads döttrar  
Margaret Atwood 

Den femte årstiden, 
Obeliskporten, 
Stenhimlen 
N. K. Jemisin
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 Älskad 
roman åter 

i tryck!

      

»En av de vackraste, och faktiskt 
mest romantiska, kärlekshistorier 

jag läst på länge.«
Expressen om Det som tillhör dig

Kärlek på allvar
Sofie Zettergren & 
Daniella Gordon
Omslag: Calle Ljungström
Sidantal: 272

En tid för mirakel
Karen Thompson Walker
Omslag: Simon & Schuster
Översättare: Ulf Gyllenhak
Sidantal: 288

Det som tillhör dig
Garth Greenwell
Omslag: Wickholm Formavd.
Översättare: Daniel Gustafsson
Sidantal: 288

En alldeles  
särskild dag
Marita Conlon-McKenna
Omslag: Emma Graves
Översättare: Katarina Jansson
Sidantal: 352

Omslag: Wickholm Formavd. | Sidantal: 416 

En högre rättvisa
Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
En serie våldtäkter sätter skräck i Uppsalaborna: gärningsmannen 
smyger på sina offer bakifrån och söver dem innan övergreppet full
bordas. Riksmordkommissionen är splittrad. Vanja arbetar tillfälligt 
i Uppsala me dan Sebastian åker runt i landet och föreläser om sina 
böcker. Torkel, Ursula och Billy har sina egna angelägenheter att oroa 
sig för. Men när ett av offren hittas död tvingas de lämna sina egna 
problem åt sidan. Ledtrådar tyder på att offren inte är slumpmässigt 
utvalda – vad är då kopplingen dem emellan?

En högre rättivsa är den sjätte boken i den framgångsrika serien om 
kriminalpsykologen Sebastian Bergman och kollegorna på Riksmord.

Pocket i september
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»Gardell har en underbar förmåga att 
utvinna det komiska i en situation utan att 
för ett ögonblick glömma – eller gömma – 

det mörker skrattet försöker dölja.«
DN om Till minne av en villkorslös kärlek

Hjälp jag är utmattad
Clara Lidström & 
Erica Dahlgren
Omslag: Anna Ågren
Sidantal: 192

24 goda gärningar
Jenny Fagerlund
Omslag: Emma Graves
Sidantal: 304

Marionetten
Daniel Cole
Omslag: Wickholm Formavd.
Översättare: Jan Risheden
Sidantal: 432

Bortom solens strålar
Arkan Asaad
Omslag: Miroslav Šokčić
Sidantal: 224

Omslag: Wickholm Formavd. | Sidantal: 560 

Till minne av en villkorslös kärlek 
Jonas Gardell
Frikyrkodottern Ingegärd föds i mitten av 1920talet. Kringskuren av 
sin tids begränsningar för kvinnor går hon till storms med strids
ropet: Jag måste vara fri! Hon lierar sig med Bertil, en framtidsman i 
ett Sverige statt i förändring. Två drömmare som ska erövra världen. 
När sonen Jonas föds bildar modern och sonen ett förbund som de 
aldrig ska bryta.

Till minne av en villkorslös kärlek är en släktkrönika om den bort
glömde författaren Jonas Gardell och hans familj. En episkt böljande 
roman om solidaritet och svek, skriven med humor och livsglädje och 
en smärta så stor att den får verkligheten att spricka.

Pocket i oktober
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»I alla år har jag haft en viss film som jag bara 
måste se för att det verkligen ska vara jul. Denna 

bok är numera dess största konkurrent.«
Mariestads-Tidningen om En dag i december

Ett år i rymden
Scott Kelly
Omslag: Miroslav Šokčić
Översättare: Karin Andrae
Sidantal: 400

En dag i december
Josie Silver
Omslag: Emma Graves
Översättare: Hanna Svensson
Sidantal: 400

Minnestrilogin
Hanna Nordenhök
Omslag: Sara R. Acedo
Sidantal: 400

Nelly B:s hjärta
Aris Fioretos
Omslag: Birgit Schlegel
Sidantal: 320

Omslag: Miroslav Šokčić | Översättare: Patrik Hammarsten | Sidantal: 368 

Två sorters sanning
Michael Connelly
Harry Bosch arbetar deltid som volontär i San Fernando där han 
utreder olösta fall. En dag kallas han till ett apotek där de två ägarna 
blivit mördade. Utredningen leder Harry och hans kollegor in i den 
smutsiga miljardindustri som missbruket av receptbelagda läkemedel 
har skapat. Samtidigt akutaliseras ett gammalt fall, en dömd mör da
re hävdar att Bosch satte dit honom på falska grunder. Harry Bosch 
tvingas försöka lösa mordet och rentvå sitt namn och han inser snart 
att det finns två sorters sanningar: den ena gör en fri – den andra 
begraver en i mörkret.

Michael Connelly är en av vår tids mest framgångsrika deckarförfatta
re vars böcker ligger på topplistorna världen över.

Pocket i november
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»Hon är så bra att  
jag blir vansinnig«

Expressen om Testamente

»Wähäs energi och 
överflödande berättarlust  
har en alldeles egen kraft.«

GP om Testamente

Omslag: Sara R. Acedo | Sidantal: 448 

Testamente
Nina Wähä
Är man ansvarig för sin familjs synder? Kan man egentligen göra 
något för att förändra historien? Kan man rent av skriva om den? 
När Annie blir gravid åker hon motvilligt hem till Tornedalen. Ingen 
blir särskilt glad över att se henne. Det här är nämligen en familj som 
hukar under den mörka hemligheten. Dessutom består den av två för
äldrar och tolv barn som aldrig någonsin dragit jämnt. Uppgörelsens 
tid är inne och snart kommer inget att vara som förut.

Testamente är en familjeroman som inte liknar något annat. Lite som 
om Thomas Vinterbergs film Festen släppts ner i ett Jonathan Safran 
Foerskt universum.

Pocket i december

Vernon Subutex 1
Virginie Despentes
Omslag: Alette Bertelsen
Översättare:  
Kristoffer Leandoer
Sidantal: 416

Victoria Line, 
Central Line
Maeve Binchy
Omslag: Anders Timrén
Översättare: Katarina Jansson
Sidantal: 384

All denna kärlek
Dani Atkins
Omslag: Emma Graves
Översättare: Hanna Svensson
Sidantal: 400

Hatade demokrati
Henrik Arnstad
Omslag: Eva Lindeberg
Sidantal: 368
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Pocket från Massolit

Storpocket

Snödrev
Helene Tursten
Omslag: Sofia Scheutz
Släppmånad: november
Sidantal: 352

Du måste dö
Peter James
Omslag: Nils Olsson 
Översättare: Reine Mårtensson
Släppmånad: september
Sidantal: 416

Mitt hjärta är ditt
Anna Jansson
Omslag: Helena Hammarström
Släppmånad: oktober
Sidantal: 336

Tillbaka till den  
lilla ön i havet
Jenny Colgan
Omslag: Emma Graves
Översättare: Birgitta Karlström
Släppmånad: oktober
Sidantal: 352

Silmarillion
J.R.R. Tolkien
Omslag: Johan Egerkrans & 
Kerstin Hanson
Översättare: Roland Adlerberth
Släppmånad: september
Sidantal: 400

Hobbiten
J.R.R. Tolkien
Omslag: Johan Egerkrans & 
Kerstin Hanson
Översättare: Erik Andersson
Släppmånad: september
Sidantal: 283

Konungens återkomst
J.R.R. Tolkien
Omslag: Johan Egerkrans & 
Kerstin Hanson
Översättare: Erik Andersson
Släppmånad: september
Sidantal: 544

De två tornen
J.R.R. Tolkien
Omslag: Johan Egerkrans & 
Kerstin Hanson
Översättare: Erik Andersson
Släppmånad: september
Sidantal: 432

Ringens brödraskap
J.R.R. Tolkien
Omslag: Johan Egerkrans & 
Kerstin Hanson
Översättare: Erik Andersson
Släppmånad: september
Sidantal: 528
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Anna Ivarsson 
Kommunikationskoordinator 
anna.ivarsson@norstedts.se 

Vänd dig till vår kommunika
tions avdelning om du vill boka 
intervjuer och författarfram
trädanden eller vill veta mer om 
våra böcker. Författar foton och 
omslag finns att hämta på:  
http://bilder.norstedts.se

Fanny Birath 
Kommunikationsansvarig 
fanny.birath@norstedts.se

Kajsa Loord
Kommunikationsansvarig 
kajsa.loord@norstedts.se 

Katarina Lindell 
Kommunikationsansvarig 
katarina.lindell@norstedts.se

Lina Sjögren 
Kommunikationsansvarig 
lina.sjogren@norstedts.se

Sara Dobareh 
Kommunikationsansvarig 
sara.dobareh@norstedts.se

Anders Toll
Försäljningschef
anders.toll@norstedts.se

Norstedts Förlagsgrupp grunda
des 1823 och är Sveriges äldsta 
förlag med ambitionen att också 
vara det modernaste. Vi ger ut 
böcker under förlagsnamnen 
Norstedts, Massolit, Tiden, Printz 
Publishing, Rabén & Sjögren 
och B. Wahlströms. Utgivningen 
omfattar skön litte ra tur, fack
böcker, refe rens verk och barn 
och ungdomsböcker. Norstedts 
Förlagsgrupp ägs sedan 1 juli 2016 
av Storytel AB.


