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Inb. 656 s. 
Originalets titel: Patria Övers.: Manni Kössler

978-91-7337-925-0 E-bok: 978-91-7337-926-7

Fernando Aramburu
Patria

Två kvinnor som en gång var bästa väninnor är nu bittra fiender. 
Två familjer som varit nära sammanflätade befinner sig nu på varsin sida 

en avgrund. En liten by slitits itu av våld. Är det möjligt att försonas? 
Samma dag som separatistorganisationen ETA meddelar att de lägger 

ner sina vapen bestämmer sig änkan Bittori för att återvända till byn där 
hon och hennes man bodde innan han mördades av separatisterna. 

Men kommer hon att kunna leva sida vid sida med dem som 
förstörde hennes familj? 

Med den mörka baskiska nationalismen som fond skildrar Fernando 
Aramburu en plats där terror i åratal har påverkat livet och där såren 

fortfarande är vidöppna.

FERNANDO ARAMBURU föddes i San Sebastian, men bor sedan 
flera år i   Tyskland. Patria blev 2016 års stora försäljnings framgång i 
Spanien med över 700 000 sålda exemplar. Boken har hyllats av en 

enhällig kritikerkår och är såld till många länder.

Spansk succéroman om
våld och försoning

POCKET-
AKTUELL

Javier Mallarino, tidigare en av Columbias mest populära politiska satir- 
tecknare och fruktad för sin giftiga penna, är nu en gammal man. 

En dag söker en ung kvinna upp honom och konfronterar honom med 
en  händelse som ligger lång tillbaka i tiden. 

Mallarino inser att en av hans teckningar har fått långt större konsekvenser 
än han kunnat ana, och nu rannsakar han sitt liv och den makt han själv har 
utövat. 

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ, född i Bogota, är översättare och författare 
och har belönats med många priser för sitt arbete. Hans författarskap
introducerades i Sverige 2014 med Ljudet av sådant som faller.

Inb. 168 s.
Originalets titel: Las reputaciones Övers.: Manni Kössler 
978-91-7337-929-8 E-bok: 978-91-7337-930-4

Juan Gabriel Vásquez
En tagg doppad i honung

”En av de mest genuina nya rösterna 
i dagens latinamerikanska litteratur.”
mario vargas llosa

Foto: Jan Erik Henriksson

Mona vill ringa BB och skälla ut förlossningsläkaren som tvingade 
henne att ta med sig bebisen hem. Såg doktorn inte att hon inte 
kan ta hand om någon: inte sig själv och ännu mindre en nyfödd 
baby med kolik? På behandlingshemmet för unga där Mona fått 
jobb måste hon också vårda. Vad är egentligen skillnaden mellan 
hennes egna problem och de intagnas? 

Mitt i alltsammans störtar hon rakt i famnen på en sorgsen 
man med gitarr och säregen sångröst och med ett politiskt patos 
i sina brinnande ögon. Han flyttar in hos Mona. Nu inleds ett 
 drama som kommer att påverka Mona livet ut.

MARIANNE LINDBERG DE GEER har arbetat bland annat som 
mental sköterska, scenograf,  dramatiker och regissör och har haft 
stora framgångar som bild konstnär och maskör. 2017 debuterade 
hon som romanförfattare med På drift.

Marianne Lindberg De Geer
Under belägring

Moderskap, arbete och 
upprivande kärlek

Inb. 304 s. 978-91-7337-942-7 E-bok: 978-91-7337-943-4

”En storslagen 
och väldigt 

lyckad roman [...]” 
BTJ

”Lindberg De Geer 
gör en bra historia 

ännu bättre.” 
Kristianstadsbladet



Sjuttonårige Elios pappa är forskare och varje sommar bjuder han in en dok-
torand att bo med dem i sex veckor vid den italienska kusten. 

Sommarens gäst, Oliver, är en charmig och världsvan amerikan i tjugofem-
årsåldern. Trots att Elio finner Oliver ytlig och onåbar, dras han motstånds-
löst till honom och snart har en passionerad kärleksaffär tagit sin början.  

En berättelse om den första stora förälskelsen, om sexuellt uppvaknande 
och om att famla i upptäckandet av sin identitet. Den är också  berättelsen 
om en het och vibrerande sommar och om hur minnena av den för alltid 
 stannar kvar.

ANDRÉ ACIMAN är född och uppvuxen i Alexandria, Egypten. Han är förfat-
tare till ett flertal böcker, bland andra Eight White Nights, Harvard Square 
och Enigma Variations. Han undervisar vid City University of New York, där 
han är specialiserad på Marcel Proust. Filmatiseringen av Call me by your 
name Oscarsnominerades till bästa film 2018.

Inb. 272 s. 
Originalets titel: Call me by your name 
Övers.: Peter Samuelsson
978-91-7809-012-9 E-bok: 978-91-7809-013-6

André Aciman
Call me by your name

Inb. 176 s.  
Originalets titel: Our Souls at Night  Övers.: Meta Ottosson

978-91-7337-989-2 E-bok: 978-91-7337-990-8

Kent Haruf
Våra själar i natten

Ett typiskt amerikanskt villakvarter. Addie och Louis har varit grannar i 
flera decennier. Nu lever de ensamma sedan båda förlorat sin äkta hälft. 

En dag föreslår Addie att de ska börja sova tillsammans. 
Förslaget är inte menat som en sexuell invit, de ska helt enkelt hålla 

varandra sällskap under långa, ensamma nätter. 
 

Ganska snart väcker detta uppmärksamhet i grannskapet. När Addies 
son får reda på vad som pågår vägrar han låta henne träffa sitt barnbarn. 

Den okonventionella relationen väcker starkare känslor än de kunnat ana. 
Ska de tvingas välja?

KENT HARUF, framgångsrik amerikansk författare till sex romaner, 
däribland Våra själar i natten som filmatiserats av Netflix med 

Jane Fonda och Robert Redford i huvudrollerna. 

Bitterljuv relationsroman 
om kärlek sent i livet

Roberto Saviano
Dödskyssen
Camorrans barn

Barnen i Paranza-gänget har tagit makten och kontrollerar nu langartorgen 
i Forcella. Men i en värld av förräderi, hämnd, våld och utpressning skördas 
allt fler offer. Kommer ett nytt krig bryta ut i Neapels undre värld? 

I Dödskyssen, andra boken i serien Camorrans barn får vi följa ungdomar 
som växer upp till mördare eller blir mördade. Ungdomar som har gett upp 
hoppet om en värld som kan erbjuda dem någonting annat än våld. 

ROBERTO SAVIANO föddes i Neapel. 
Han slog igenom med reportageboken 
Gomorra 2006 och lever sedan dess 
under ständigt  dödshot från maffian. 
Boken har blivit både film och en 
populär tv-serie som sänds på HBO.

Våldet trappas upp i fortsättningen 
om Camorrans barnsoldater

Inb. 416 s.   
Originalets titel: Bacio Feroce  Övers.: Ida Andersen 
978-91-7337-922-9 E-bok: 978-91-7337-923-6

DEL 1  
POCKET-
AKTUELL

Sylvain Neuvel
Sovande jättar

Deadwood, South Daktota. Den lilla flickan Rose cyklar nära sitt hem när 
marken under henne plötsligt ger vika. Räddningspersonalen som kikar 
ner i slukhålet möts av en chockerande syn: en liten flicka i en gigantisk 

hand av metall. 

Åren går och mysteriet med det bisarra metallföremålet förblir olöst. 
Trots forskarnas teorier och militärens undersökningar hopar sig 

 frågorna: Är handen avsedd för fredliga syften eller är den ett mass-
förstörelsevapen? Finns det fler metallkroppsdelar någonstans och vilka 

var egentligen här på jorden före oss? 

SYLVAIN NEUVEL är från Kanada och doktor i lingvistik. 
Sovande jättar är hans debutroman och är den första boken av tre i 

 serien Themisfilerna. Bok två Gudarna vaknar utkommer våren 2019.

Nyskapande thrillerserie som 
 trollbinder läsare över hela världen

Inb. 352 s. 
Originalets titel: Sleeping Giants Övers.: Peter Samuelsson

978-91-7337-991-5 E-bok: 978-91-7337-992-2

Uppläsare: 
Per Runhammar

”Acimans roman är både gnistrande 
vacker och hänsynslös i sina avskalade 
beskrivningar av lyckan och sorgen i 
att riktigt älska.” BTJ



FACKBÖCKER

Inb. 160 s. 
978-91-7337-979-3 
E-bok: 978-91-7337-980-9

ALEKSA LUNDBERG 
är skådespelare, 

journalist, regissör, 
dramatiker och debattör. 

Bögtjejen är hennes 
bokdebut.

Foto: C
asia Brom

berg

Stark uppväxtskildring om att hitta 
sig själv i en värld full av fördomar
Aleksa Lundberg
Bögtjejen

När Aleksa är fyra år gammal blir hon av en brysk hand hänvisad 
till gruppen med killar på förskolan. Aleksa, som då betraktas som 
pojke, vill helst vara med tjejerna. Hemma finns en omtänksam 
mamma som försöker förstå varför Aleksa vill klä sig i prinsess-
klänning, och en tungsint pappa som oroar sig för att sonen är 
bög. Men där finns också farmor som ger Aleksa en videokassett 
med drag-artisten Christer Lindarw på. En kassett som Aleksa 
kommer att titta på om och om igen.

Bögtjejen är en berättelse om hur det känns när ens utseende inte 
stämmer överens med hur det känns inuti, om ett sökande i ett 
samhälle fullt av fördomar kring vad det innebär att vara kvinna, 
man, bög, fjolla eller trans. 

Uppläsare: 
Aleksa Lundberg

”[...] att läsa ”Bögtjejen” 
gjorde min värld lite större. 
Aleksa Lundbergs memoar
bok har potential att bli för 

unga transpersoner vad 
”En komikers uppväxt” var 
för unga homosexuella för 

tjugo år sedan.” 
SvD



Att leva nära en hund är en ynnest och den mest spännande 
 formen av mindfulness, menar Åsa Nilsonne. 

Här tar hon oss med på en resa tillsammans med sin hund 
Zelda. Under de tio år de levt till sammans har hon blivit alltmer 
förundrad över  Zeldas unika sociala kompetens.

Zelda – psykologiska betraktelser tar ett nytt grepp på ett 
 urgammalt fenomen – den märkliga och magiska  relationen 
 mellan människa och hund.

ÅSA NILSONNE är psykiater och professor emeritus i medicinsk 
psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är författare 
till ett flertal böcker.

Åsa Nilsonne
Zelda – psykologiska betraktelser

Om det magiska förhållandet 
mellan människa och hund

POPULÄRPSYKOLOGI

Inb. 136 s. Utk. 978-91-7337-977-9 
E-bok: 978-91-7337-978-6

Inb. 296 s. 
Originalets titel: The Feather Thief 

Övers.: Marianne Mattsson
978-91-7337-740-9 E-bok: 978-91-7337-741-6

Kirk Wallace Johnson
Fjädertjuven

Skönhet, besatthet och århundradets 
naturhistoriska kupp

En mörk kväll 2009 i den lilla staden Tring strax utanför London. 
En ung maskerad man tar sig in genom ett fönster till stadens 

 naturhistoriska museum och stjäl hundratals små fågelkroppar 
som funnits i museets ägo sedan 1800-talet. Århundradets natur-

vetenskapliga kupp är ett faktum. 
Följ med på en rafflande resa in i en okänd undre värld av fjädrar, 

pengar och passion.

KIRK WALLACE JOHNSON är författare till To Be a Friend Is Fatal 
och har publicerat texter i bland annat The New Yorker, 

New York Times och Washington Post.

Spännande som en deckare 
om besattheten av fjädrar 

Inb. 160 s. 978-91-7809-007-5 
E-bok: 978-91-7809-008-2

Ljudbok: 978-91-7809-016-7

Katarina Gospic
Hjärnbalans

Digital detox i en uppkopplad vardag

Allt i våra liv handlar om balans, ända ner på cellnivå.
Hjärnforskaren Katarina Gospic diskuterar vardagsbalans utifrån den 

snabba digitala utvecklingen och hur den påverkar oss. Precis som 
vi talar om tomma kalorier när det gäller mat, kan vi tala om tomma 

digitala kalorier när vi mer eller mindre oreflekterat slösurfar bort vår 
tid och stänger in oss i digitala bubblor. 

Men det går att undvika de värsta fällorna och leva ett smart och 
sunt uppkopplat liv. Dags för digital detox! 

POPULÄRPSYKOLOGI

Katarina Gospics bästsäljare 
nu som ljudböcker

Den sociala hjärnan
Ljudbok: 978-91-7809-015-0

Pocket: 978-91-7337-634-1 
E-bok: 978-91-7337-553-5

Välj rätt! 
Ljudbok: 978-91-7809-014-3

Pocket: 978-91-7337-536-8 
E-bok: 978-91-7337-421-7

KATARINA GOSPIC  är hjärnforskare, författare 
och föredrags hållare. Hon förekommer flitigt i tv 

och andra media och talar om hjärnans funk-
tioner, särskilt i den digitala tidsåldern. Hon har 
tidigare givit ut böckerna Den sociala hjärnan, 
Välj rätt!, Neuroledarskap, Neuro design och 

I huvudet på en banbrytare.

Uppläsare: 
Sofia Berntsson

Foto: Jenny Hammar

Uppläsare: 
Sofia Berntsson

Hjärnforskaren om digital balans

POPULÄRHISTORIA



Esther Perel
Kärlekskris
Gå vidare efter otrohet

Att vara otrogen är ett lika gammalt fenomen som två-
samheten. Trots det har dess följder – och möjligheter – 
så lite diskuterats. 

Varför förekommer otrohet även i lyckliga förhållanden? 
Kan otrohet tvärtom leda till något bra? Psykoterapeuten 
Esther Perel menar att med rätt inställning kan ett förhål-
lande växa och fördjupas efter en otrohetsaffär. Otrohet 
lär oss mycket om vad kärlek är och vad vi egentligen kan 
förvänta oss av en annan människa.

ESTHER PEREL är född i Belgien, men är sedan länge 
 bosatt i USA. Hon är psykoterapeut med mer än  trettio 
års erfarenhet av att arbeta med par terapi och är också 
en mycket uppskattad förläsare bland annat på Ted Talks 
samt gör en populär podcast, Where Should We Begin? 
Hon är även författare till Lust. Håll glöden levande i 
långa relationer.

Relationsexperten och Ted Talks 
stjärnans omtalade bok om 
otrohet äntligen på svenska

Inb. 352 s. 
Originalets titel: The State 
of Affairs  
Övers.: Linda Skugge 
978-91-7337-993-9 
E-bok: 978-91-7337-994-6

Pocket 272 s.  
Originalets titel: Mating in Captivity  
Övers.: Johan Nilsson 
978-91-7337-993-9 

POPULÄRPSYKOLOGI

BARNBÖCKER

Foto: Karen Harms

NYUTGIVNING 

I POCKET 

AV PERELS 

SUCCÉBOK

”[...] mycket lättfattlig, underhållande 
och insiktsfull.” BTJ



Emma Askling
Definitivt okysst

Liv har bestämt sig: sista året i högstadiet ska bli hennes bästa ever. 
Hon ska bli en ny och mycket coolare person som inte längre bryr sig 
om att hon är annorlunda för att hon saknar högerarm. Det här är året 
då hon ska få sin första kyss.

Trots att Liv alltid gjort allt för att slippa visa sig i baddräkt på sim-
lektionerna, avverkar hon längder som ett riktigt proffs när hon är 
ensam i simhallen. Först när skolan arrangerar en simtävling tvingas 
hon välja om hon ska vara rädd och okysst hela livet eller våga bli den 
hon vill vara.

EMMA ASKLING har sedan debuten 2014 skrivit sex böcker för barn 
i åldern 6–12 år. Definitivt okysst är hennes första ungdomsbok, en 
underbar feelgood-historia som alla tonåringar kan känna igen sig i. 
Den handlar om vänskap, om att känna sig annorlunda och att våga tro 
på att andra kan tycka om en.

Pinsamt, plågsamt, underbart!

12–15 ÅR

Inb. 192 s. 978-91-7337-963-2 E-bok: 978-91-7337-964-9

9–12 ÅR

Inb. 176 s. 978-91-7337-995-3 E-bok: 978-91-7337-996-0

”Kanske är det hos just dig som denna underbara varelse hör  hemma? 
Huvudet är rörligt, liksom armar och ben. Hundra procent äkta  människohår.”

Tolvåriga Eira har aldrig lekt med dockor, ändå läser hon den lilla 
 annonsen flera gånger. Det låter läskigt med människohår på en docka. 

Kommer det från ett barn eller en vuxen? Nästa dag hänger dockan 
i en plastpåse på hennes dörr. Det är bara början på en lång kedja av 

obehagliga händelser. Var kommer dockan ifrån? Och vad vill den Eira? 

SUSANNA LÖNNQVIST har gett ut två böcker om Lilja Lind 
 privatdetektiv, en deckarserie för 6–9-åringar. 

Gåvan är en klassisk rysare för bokslukare som älskar 
Ingelin Angerborn, Kristina Ohlsson och Petrus Dahlin. 

Susanna Lönnqvist
Gåvan

Perfekt skräckläsning 
för unga bokslukare

Oskar Kroon & Josefin Sundqvist
Mitt fönster mot rymden

Först är allt som vanligt. Gurkan och pappa gör allt tillsammans. 
Pappa lagar maten, tvättar kläderna, håller koll på klockan. Mamma 

bara jobbar hela tiden, med  Avhandlingen om rymden och svarta 
hål. Men sen är det som att ett svart hål hotar att sluka Gurkan, när 

pappas hosta aldrig går över och allting bara blir fel.
Mitt fönster mot rymden är en känsloladdad skildring av ett barns 
rädsla för att förlora en förälder. Men det är också en rättfram var-

dagshistoria kantad med pizzakartonger,   myrstackar och grillkvällar. 
Boken är lyhört illustrerad av Josefin Sundqvist. 

OSKAR KROON är före detta journalist som numera jobbar deltid 
som bagare för att få tid att skriva. Detta är hans första bok. 

JOSEFIN SUNDQVIST har bland annat skrivit och illustrerat bilder-
boken Pappersväxten som belönades med Slangbellan 2014.

Gripande, poetiskt, 
varmt och vardagsnära

6–9 ÅR

Inb. 136 s. 978-91-7337-984-7 E-bok: 978-91-7337-985

Alexander Jansson 
& Bröderna Grimm
Hans och Greta
Vi känner alla till historien om Hans och Greta, en av de 
mest älskade sagorna av bröderna Grimm. Men aldrig har väl 
sagan illustrerats så fängslande och levande som i Alexander 
 Janssons version. Han har skapat en bildkonstupplevelse för 
alla åldrar, där den mörka och oändliga skogen är både mysigt 
inbjudande och skrämmande. Det går att dröja sig kvar vid 
varje uppslag och nästan känna mossan under fötterna och 
höra fågelkvittret i träden. 
  
ALEXANDER JANSSON är en internationellt hyllad  illustratör 
till en stor mängd barnböcker, bok - och skivomslag. 

Mörk och mystisk magi 
när den är som bäst

BILDERBOK

Inb. 32 s. 978-91-7337-948-9”... suggestivt och 
stämningsfullt av en 
skicklig och driven 

illustratör ...” 
BTJ

”... bra driv i 
berätt elsen och 

spänningen gör att 
det är svårt att 

släppa den.” 
BTJ

”Det stora med ”Mitt 
fönster mot rymden” är 

att den lyckas  härbärgera 
både stort och smått, 

både sorg, oändlighet och 
humor, så att livet känns 

lite mer efteråt.” 
DN



POCKET
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Masha Gessen

Framtiden är historia

Det totalitära Rysslands återkomst

Övers.: Jessica Hallén

978-91-7337-972-4

Esther Perel

Lust. Håll glöden levande 

i långa relationer

Övers.: Johan Nilsson

978-91-7337-999-1

Arundhati Roy

Den yttersta lyckans 

ministerium

Övers.: Peter Samuelsson

978-91-7337-956-4

Mary Ann Shaffer & 

Annie Barrows

Guernseys litteratur- och 

potatisskalspajssällskap

Övers.: Helena Ridelberg

978-91-7809-005-1

Ljudbok 978-91-7337-910-6

Marianne Lindberg De Geer

På drift

978-91-7337-957-1

Sara Paborn

Blybröllop

978-91-7337-955-7

Ljudbok 978-91-8831-582-3

Raphaëlle Giordano

Livet börjar när du inser 

att du bara har ett

Övers. Maria Bodner Gröön

978-91-7337-913-7

Ljudbok 978-91-7337-924-3

Ian McEwan

Nötskal

Övers. Meta Ottosson

978-91-7337-837-6

Ljudbok 978-91-7337-838-3

Majgull Axelsson

Ditt liv och mitt

978-91-7337-848-2

Ljudbok 978-91-7337-850-5

Roberto Saviano

Blodsleken

Övers. Ida Andersen

978-91-7337-954-0

Ljudbok 978-91-7337-939-7


