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RELATIONER,
KÄRLEK OCH

KONSTEN ATT
BLI MAN
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David Qviström
Tio lektioner i manlighet
En man mitt i livet med flera misslyckade 
relationer i bagaget får i uppdrag av ett
kvinnomagasin att skriva tio lektioner om 
hur man blir en bättre man. Uppdraget 
tvingar honom att rannsaka sig själv och 
tar honom tillbaka till barndomen där han 
möter sig själv som osäker tolvåring med 
tjocka lår. En pojke som får lära sig allt om 
att bita ihop trots att det gör ont.

En lika ömsint och humoristisk som brutal 
relationsroman där David Qviström ringar in 
och analyserar vår samtid med knivskarp 
psyko logisk skärpa.

David Qviström (1965) är prisbelönad journalist 
och författare till bland annat kritikerhyllade 
Nyttiga människor (2014). Det här är hans 
romandebut.

Inb. ca 350 s. Utk. augusti 
978-91-7337-800-0 
E-bok: 978-91-7337-801-7

Norton är en av Sveriges mest 
beresta hundar. Han har jagat 
bollar i Central Park, tiggt köttbullar 
i Stockholm och spanat på tikar i 
Kensington Gardens. Med kärlek 
och underfundig humor har Nesser 
skrivit en hyllningsbok till sin älskade 
fyrfota vän. En bok som  passar såväl 
hundälskare som alla som någon 
gång funderat på hur våra mänskliga 
beteenden egent ligen ter sig för en 
hund.

Håkan Nesser (1950) debuterade1988 
och har sedan dess skrivit kriminalroma-
nerna om van Veteeren och Barbarotti, 
flera hyllade uppväxtskildringar, novell-
samlingar och en handfull romaner. 

Inb. 96 s. Utk. september 
Illustration Karin Hagen 
978-91-7337-778-2 

Håkan Nesser
Nortons filosofiska memoarer
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Linda Olsson
En syster i mitt hus

PRESSRÖSTER

Maria och Emma är systrar. De har inte setts sedan be-
gravningen av deras mamma för två år sedan. Nu kommer 
Emma på besök till Maria i hennes hus i Spanien.

Till en början känns deras samvaro ansträngd. Maria 
upp lever att Emma inkräktar på hennes ensamhet. Helst 
av allt vill hon bara vara ifred och hon ångrar att hon 
någonsin bjöd dit Emma. Men allt eftersom dagarna går 
närmar de sig varandra och samtalen djupnar. De kan 
inte längre hålla minnena från barndomen ifrån sig. Till 
slut måste de tala om det onämnbara. Om den förlorade 
systern. Den mest älskade.

Linda Olsson (1948) har skrivit ännu en stark och stil säker 
relationsroman. Hennes författarskap inleddes med Nu vill jag 
sjunga dig milda sånger (2006) som följdes av Sonat till Miriam 
(2008), Det goda inom dig (2011) samt I skymningen sjunger 
koltrasten (2014).

Inb. 208 s. Utkommen  
978-91-7337-726-3 
E-bok: 978-91-7337-727-0

I skymningen sjunger koltrasten

»Blånande vackert och 
djupt mänskligt.«
Corren

»Starkt berörande.«
Dalademokraten

Nu vill jag sjunga dig milda sånger

»Kan vara den vackraste 
roman jag läst. Någonsin.«
Norra Västerbotten

SYSTERSKAP,
FÖRSONING
OCH MODET 
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SEX, DROGER
OCH KÄRLEK PÅ

LONDONS
BAKGATOR

Kate Tempest
Tills det dödar oss
Becky, Harry och Leon lämnar London i en 
Ford Cortina och med en resväska full av 
pengar. De drar från svartsjuka pojkvänner, 
meningslösa jobb, uppgivna föräldrar och 
galna knarklangare. De flyr från tristessen i 
sydöstra London där de växt upp.

Kritikerhyllade rapparen och poeten Kate 
Tempest tar oss med till det moderna 
Londons bultande hjärta. En ung och rå 
roman om kärlek, vänskap, droger, drömmar 
och sex. Med ett sällan skådat berättardriv 
och en unik språklig begåvning har Tempest 
skrivit en omskakande generationsroman.

Kate Tempest (1985) är rappare, poet 
och en av Englands mest spännande 
nya röster. Hennes hiphop-album 
Everybody Down belönades med 
Mercury Music Prize 2014. 
Det här är hennes romandebut. 

Ett starkt krigsdrama och en gripande 
relationsroman från Blitzens London. 
Om kärlek, förlust och stort mod. 

Tre unga människor dras in i ett triangel-
drama som, allt medan kriget eskalerar 
och bomber na faller över staden,  utmanar 
sociala konven tioner och får dem att 
ompröva allt de har tagit för givet. 

Chris Cleave (1973) är 
bosatt i London. Han slog 
igenom internationellt 
med sin andra roman 
Little Bee (2012). Boken 
blev en stor succé i 
Sverige och har sålt i 
över 85 000 exemplar. 
2013 följdes den upp 
av romanen Guld.

Chris Cleave
Alla hjältar är förlåtna

Foto: Karen Robinson

Foto: Niall McDiarmid

»Insiktsfull, 
fullödig och 

hjärtskärande.«
Publishers Weekly

Inb. ca 400 s. Utk. oktober 
Originaltitel The Bricks that Built the Houses 
Övers. Linda Skugge 
978-91-7337-800-0 
E-bok: 978-91-7337-801-7

Inb. ca 450 s. Utk. augusti 
Originaltitel: Everyone Brave is Forgiven
Övers. Jessica Hallén
978-91-7337-783-6 
E-bok: 978-91-7337-785-0



Garth Risk Hallberg
Stad i brand

PRESSRÖSTER

Det är nyårsafton 1976 och New York vibrerar. En snö-
storm har plötsligt dragit in. När alla fyrverkerier avfyras 
exploderar staden i ljus och mitt i det färgsprakande 
skådespelet ljuder två pistolskott från Central Park.

En ung kvinna hittas skjuten. Sökandet efter gärnings-
mannen för samman en brokig skara New York-bor. 
Poliser, punkare, knarkare, journalister, pyrotekniker 
och finansmän är alla kopplade till varandra genom den 
skjutna flickan som nu kämpar för sitt liv. Men den stora 
urladdningen kommer den 13 juli 1977 när strömmen går 
och hela New York slocknar.

Stad i brand är en oförglömlig roman om kärlek, svek, 
konspiration och förlåtelse. En stor litterär bedrift som 
jämförs med allt ifrån de stora europeiska 1900-tals-
romanerna till verk av Donna Tartt, Jonathan Franzen 
och Tom Wolfe. Boken har blivit en bästsäljare i bland 
annat USA, Frankrike och Danmark.

Garth Risk Hallberg (1978) föddes i Louisiana och bor i 
New York med fru och barn. Han är journalist och undervisar 
i kreativt skrivande. Stad i brand är hans första roman.

»Ett lysande konstverk.«
The Herald

»En enastående prestation.«
Entertainment Weekly

»Den typen av debutroman som bara dyker upp 
vart tjugonde år.«
Elle

»Väcker 70-talets smutsiga Manhattan till liv.«
Vouge

»Utomordentligt välskriven … absolut gehör.«
The Atlantic

»En stor och sällsynt bok ... som både återspeglar 
våra liv och erbjuder en upplivande flykt från 
dem.«
Rolling Stones

FÖRFATTARBESÖK 
I STOCKHOLM 

12–14 SEPTEMBER

Foto: Mark Vessey

Inb. ca 965 s. Utk. september 
Originaltitel: City on Fire 
Övers. Boo Cassel 
978-91-7337-638-9 
E-bok: 978-91-7337-639-6



Ett uppskakande och väl-
skrivet irländskt familje-
drama. Den mörka men 
skimrande berättelsen 
spänner över trettio år och 
är en historia om uppbrott, 
medkänsla, egoism och 
vad vi gör för att fylla tom-
heten inom oss. 

Arto Paasilinna
Krigshästen och andra 
kämpar

Carlo Schmidt
Ett hål i isen

Ny rolig skröna av Paasilinna, 
som utspelar sig under krigs-
vintern 1942. De två sovjetiska 
soldaterna Savolenko och 
Kunitsjin är på underrättelse-
uppdrag i Finland. De är goda 
sovjetmedborgare, men inte 
särskilt benägna att blint följa 
de order som ges. I samband 
med ett angrepp på ett mejeri 
i Kymmenedalen hamnar de av 
misstag mitt i fiendeland. 

En vinterkväll på Väster bron 
hittar Oskar en jacka på 
marken. Han ser ett hål 
i isen långt därnere. Det 
inleder en  tragikomisk be-
rättelse om en god hjärtad 
men naiv ung man som för-
söker ställa saker till rätta, 
men istället blir intrasslad 
i en härva av vita lögner. 
Snart jagas Oskar av en 
svartsjuk operasångare, en 
uppretad gangster och en 
lycksökande ung kvinna.

Foto: Hugh ChalonerFoto: Johan Jacobs

Foto: Ulla Montan Foto: Andrea Schmidt

Inb. 304 s. Utkommen 
Originaltitel: Dit zijn de namen
Övers. Joakim Sundström
978-91-7337-742-3 
E-bok: 978-91-7337-743-0

Tommy Wieringa (1967) är en 
prisbelönt holländsk författare. 
Han har skrivit flera hyllade romaner. 
Det här är namnen är det första av 
hans verk som översatts till svenska.

Tommy Wieringa
Det här är namnen
En högaktuell berättelse om 
flykt av en internationellt 
hyllad författare. I en fiktiv 
östeuropeisk gränsstad på en 
öde slätt dyker en liten grupp 
utmärglade flyktingar upp från 
ingenstans och skapar rädsla. 
Polischefen Pontus Beg arres-
terar dem, men snart visar det 
sig att han blir deras räddare 
och beskyddare. En mörk 
saga, men full av medmänsk-
lighet och också humor.

Inb. 336 s. Utk. augusti 
Originaltitel: The Green Road 
Övers. Ulla Danielsson 
978-91-7337-744-7 
E-bok: 978-91-7337-745-4

Anne Enright (1962) är en irländsk 
författare som tilldelades Booker-
priset för Sammankomsten (2007) 
som var hennes internationella genom-
brott. 2012 utkom Den glömda valsen. 

Anne Enright
Den gröna vägen

Inb. 204 s. Utkommen 
978-91-7337-752-2
E-bok: 978-91-7337-753-9

Carlo Schmidt (1966) är skådespelare, 
manusförfattare och kommunikatör. 
Ett hål i isen är hans debutroman.

Inb. ca 180 s. Utk. augusti 
Originaltitel: Sotahevonen 
Övers. Camilla Frostell
978-91-7337-746-1
E-bok 978-91-7337-748-5

Arto Paasilinna (1942) har med sina 
varma, underfundiga och sanslösa 
skrönor blivit omåttligt populär både 
i sitt hemland och utomlands.

FÖRFATTARBESÖK I 
STOCKHOLM & SIGTUNA 

26–30 AUGUSTI



Niklas Ekdal
Hur jag dog
Och fick klart för mig hur allt hänger ihop

Ur Hur jag dog

En solig försommarkväll 2011 krockar journalisten och 
författaren Niklas Ekdal med en motspelare på fotbolls- 
planen. När han vaknar upp tål han varken ljus eller ljud. 
Livet blir ett mörker och hösten 2012 står han inte 
längre ut. 

En omskakande och kompromisslös skildring av ett 
självmordsförsök och vägen tillbaka till livet. Det är  också 
en uppväxtberättelse där vi får följa Niklas Ekdal från 
barndomen i Kisa på 60-talet till livet som framgångsrik 
skribent och älskad familjefar. Med journalistiskt skarp-
sinne lyfter han blicken och undersöker självmordets roll 
i en civilisation med både bipolära och suicidala drag.

Niklas Ekdal (1961) är journalist, författare, program ledare och 
tidigare politisk redaktör på Dagens Nyheter. Han har skrivit 
flera kritikerrosade fackböcker och två  kriminalromaner. 

”En mulen novemberdag tar jag hissen från vinds-
våningen på Södermalm ner till källaren. I handen: 
datorväska med en liter naturell yoghurt av utgånget 
datum, något dussin pillerburkar, allt giftigt som går 
att hitta i medicinskåpet.

Sju trappor upp har jag ett liv, visserligen femtio år 
gammalt men bättre än något jag kunde drömma 
om som liten. Jag har tre sköna barn med en kvinna 
som fortfarande älskar mig. Jag har hållit hjärtat och 
hjärnan igång under ett långt yrkesliv, från Vimmerby 
Tidning till Dagens Nyheter, från manuell skrivmaskin 
till TV och internet. Jag har sett nästan hela världen. 
Skakat hand med tiggare och presidenter. Tagit  stora 
risker men haft mer tur än otur, skrapat ihop mer 
pengar än jag kan göra av med, har fler vänner än jag 
hinner träffa.

Mitt liv står på topp. Nu ska jag dö.”

ÅRETS
LITTERÄRA

SENSATION!
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SKAKANDE 
OCH PERSONLIGT
OM SJÄLVMORD

Inb. ca 250 s. Utk. september 
978-91-7337-774-4 
E-bok: 978-91-7337-775-1

Foto: Casia Bromberg



Ian McEwan
Dagdrömmaren

Suzanne Osten
Flickan, Mamman och Demonerna

Ilon Wikland
När juldagsmorgon glimmar

ÅRETS
ALMA-

PRISTAGARE!

Meg Rosoff
Så har jag det nu
En dystopisk kärleksroman om krig, längtan och 
identitet. Ett oförglömligt, storslaget och skräm-
mande läsäventyr. 

»En av de bästa ungdomsromaner jag någonsin 
har läst.« Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Justin Case
Justin Case bestämmer sig för att byta liv och gör 
allt för att överleva i en värld där Ödet väntar på 
honom bakom varje hörn. 

»Justin Case är mycket läsvärd för både ungdomar 
och vuxna.« Svenska Dagbladet 

+15 år 
Danskt band 196 s. Utkommen 
Originaltitel: How I Live Now
Övers. Helena Ridelberg 
978-91-7337-818-5 
E-bok: 978-91-7337-823-9

+15 år 
Danskt band 256 s. Utkommen 
Originaltitel: Just in Case 
Övers. Helena Ridelberg 
978-91-7337-819-2 
E-bok: 978-91-7337-824-6

En stark och drabbande högläsningsbok 
om flickan Ti och hennes psykiskt sjuka 
mamma, lyhört illustrerad av Anna 
Höglund.

En perfekt presentbok för hela familjen. 
Nytryck av Ilon Wiklands älskade favorit-
samling med julsånger och lekar. 
Innehåller noter.

En samling berättelser med lika delar 
humor som absurda betraktelser, och 
som balanserar mellan kittlande obehag 
och skratt.

FILMAKTUELL

6–9 år 
Inb. 100 s. 
Utkommen 
978-91-7337-806-2

3–6 år 
Inb. 48 s. 
Utk. oktober 
978-91-7337-798-0

Foto: Jean Goldsmith

9–12 år 
Inb. 144 s. 
Utk. augusti 
Originaltitel: 
The Daydreamer
Övers. Barbro Lagergren 
978-91-7337-797-3



Foto: Jean Goldsmith

Albin Alvtegen och Karin Alvtegen
Nyckeln till Hinsides

9–12 år 
Inb. ca 256 s. 
Utk. augusti 
978-91-7337-795-9 

E-bok: 978-91-7337-796-6

Illustrationer av Alexander Jansson

Huset Trakeborg har stått tomt i många år sedan ägaren 
spårlöst försvunnit. Tvillingarna Linus och Linnéa flyttar 
in över sommaren med sin mamma. Redan första natten 
hör Linus underliga ljud i väggarna och snart börjar saker 
försvinna.

Albin Alvtegen och Karin Alvtegen, mor och son, har skrivit 
ett hisnande fantasyäventyr. Nyckeln till Hinsides är den 
första delen i en trilogi. Bok nummer två, Hinsides brinner, 
har planerad utgivning våren 2017.

Albin Alvtegen (1993) är född i Nacka, men bor numera i Visby. 
Nyckeln till Hinsides är hans första bok.

Karin Alvtegen (1965) är en av Sveriges mest lästa författare. 
Hennes senaste roman, Fjärilseffekten, utkom 2013, och dess-
förinnan En sannolik historia, Skuld, Saknad, Svek, Skam och 
Skugga.

FÖRSTA DELEN
I NY FANTASY-

TRILOGI

Foto: Casia Bromberg



Kristina Kappelin
Påven som kom ner på jorden

Bodil Jönsson
Tio tankar om arbete

Oliver Sacks
Alltid på väg

Oliver Sacks
Tacksamhet. Tankar vid livets slut

Kristina Kappelin tecknar här ett porträtt av påve Franciskus, 
som valt en annan väg än sina företrädare. Han reformerar 
Vatikanens maktstrukturer, sätter de fattiga i centrum, tar 
avstånd från marginaliseringen av homosexuella och föresprå-
kar en uppvärdering av kvinnans roll i kyrkan. Hans värme gör 
honom till en fascinerande, modig och mänsklig påve.

Kristina Kappelin (1958) är journalist och författare. Hon bor i Italien 
och har tidigare skrivit bland annat Berlusconi – italienaren (2010) 
och Italiensk dagbok (2014).

Inb. ca 250 s. Utk. oktober
978-91-7337-791-1 
E-bok: 978-91-7337-792-8

Tio tankar om tid (1999) blev en ögonöppnare för hundra-
tusentals läsare. Nu är Bodil Jönsson tillbaka med en ban - 
brytande bok om arbetets många roller i våra liv. Hon undrar 
hur vi låtit lönearbetet få huvudrollen i våra liv? Hon intro- 
ducerar nya tankar om medborgarlön, ”lagom-arbete” och 
framtida arbetsmarknad. Hon mejslar fram nya kopplingar 
mellan individualitet och solidaritet. 

Bodil Jönsson (1942) är fysiker och professor emerita vid 
Lunds universitet. Hon har skrivit flera bästsäljande fackböcker 
på tema tid, åldrande och fysik.

Inb. ca 140 s. Utk. september

978-91-7337-761-4 

E-bok: 978-91-7337-762-1

Mästerlig självbiografi av den 
nyligen bortgångne neurologen 
som förändrade vårt sätt att se 
på den mänskliga hjärnan.

Oliver Sacks (1933–2015) var en 
brittisk-amerikansk författare och 
neurolog. Han har skrivit många 
populärvetenskapliga böcker, 
däribland bästsäljande Mannen som 
förväxlade sin hustru med en hatt.

Inb. ca 350 s. Utk. augusti
Originaltitel: On the Move
Övers. Ingemar Karlsson 
978-91-7337-721-8  
E-bok: 978-91-7337-722-5

En poetisk och eftertänksam
hyllning till livet av en av vår 
tids främsta tänkare. 

Inb. 64 s. Utk. augusti 
Originaltitel: Gratitude
Övers. Ingemar Karlsson 
978-91-7337-721-8 
E-bok: 978-91-7337-722-5

LITEN BOK
MED STORA

TANKAR

Foto: David Polberger

Foto: Casia Bromberg



Petter Alexis Askergren
Remix
Tolkningar av mina texter

PRESSRÖSTER

I boken 16 rader inspirerade rapparen Petter tusentals 
unga till att börja läsa. Nu tar Petter sitt projekt till nästa 
nivå. I Remix har han bjudit in flera kända kreativa  personer, 
att fritt tolka hans texter. Att göra en ”remix” som man 
säger i musikvärlden. 

Varje skribent har fått en egen låttext att reflektera kring 
och resultatet är en färgstark bok full av inspirerande 
texter. Boken får oss att våga närma oss skrivandet på 
samma orädda sätt som Petter själv. En bok för alla som 
älskar litteratur och kanske drömmer om att skriva.

Petter Alexis Askergren (1974) är en av svensk hiphops stora 
stjärnor. 2013 bokdebuterade Petter med 16 rader som blev 
en stor framgång. För sitt arbete med att få ungdomar att läsa 
tilldelades han Begriplighetspriset 2014.

16 rader

»Petter visar att skönlitteratur inte bara 
är nyttigt. Det är också coolt.«
Svenska Dagbladet

»En kulturgärning i Zlatanklass.«
Aftonbladet

»Det här är boken 
som faktiskt kan 
göra skillnad i 
dagens klassrum.«
Arbetarbladet

Foto: Casia Bromberg

RAPPAREN SOM
FICK UNGA ATT

BÖRJA LÄSA

Inb. ca 220 s. Utk. september 
978-91-7337-813-0 
E-bok: 978-91-7337-815-4



Kenneth Gysing
Spring dig fri!

Pelle Sandstrak
Mr Tourette och draken

En inspirationsbok full av 
endorfiner som med glimten 
i ögat visar att löpning inte 
behöver vara kravfyllt eller 
komplicerat utan ett sätt 
att förhålla sig till livet och 
vardagen.

I Mr Tourette och jag gav Pelle 
Sandstrak oss en inblick i ett 
liv som präglats av tvångs-
ritualer och tics. Vändpunkten 
kom när han på radio hörde 
talas om Tourettes syndrom. 

Mr Tourette och draken tar 
vid där första boken slutade 
och skildrar med humor och 
värme Sandstraks snåriga 
resa från ett liv i utanförskap 
till att idag vara så normal 
han vill vara.

Emma Ahlén Pouya
Miljardmakarna
Flyktingarna som byggde 
ett affärsimperium

Barndomsvännerna Ashkan 
och Saeid flydde med sina 
familjer från Iran och hamnade 
som åttaåringar i Sverige. Idag 
är de ägare till ett företags-
imperium värt fyra miljarder 
kronor och tillhör landets mest 
nytänkande entreprenörer. 
Det här är en personlig och 
gripande berättelse om flykt, 
företagande, kreativitet och 
om att lyckas mot alla odds.Foto: Alexander Mahmoud

Inb. ca 400 s. Utk. september 

Originaltitel: The White Road. Journey into 

an obsession. Övers. Peter Samuelsson

978-91-7337-793-5

E-bok: 978-91-7337-794-2

Edmund de Waal (1964) är keramiker och har ställt ut på museer 
över hela världen. Hans biografi Haren med bärnstensögon (2010) 
blev en internationell bästsäljare.

Författaren till Haren med 
bärnstensögon har här skrivit 
en bok om porslinets historia. 
En dramatisk berättelse om 
människorna som skapade 
och levde av porslinet, men 
också gick under av det. 
En personlig och lärorik bok 
där ett föremål aldrig bara är 
ett föremål utan bär på en 
häpnadsväckande berättelse.

Edmund de Waal
Porslin
En berättelse om besatthet

Inb. ca 250 s. Utk. oktober 

978-91-7337-811-6

E-bok: 978-91-7337-812-3

Emma Ahlén Pouya (1979) har en fil. mag. i statsvetenskap och 
arbetade under tio år som talskrivare och sakkunnig för Social-
demokraterna i Riksdagens försvarsutskott. 

Danskt band 120 s. Utkommen 
978-91-7337-755-3
E-bok: 978-91-7337-756-0

Kenneth Gysing (1957) är journalist och författare. Han arbetar som 
redaktör på Runner’s World och bokredaktör på Femina. Han har 
tidigare skrivit böckerna Ett år av magiskt löpande (2012), Bli en 
bättre löpare tillsammans med Malin Ewerlöf (2012) och 50 nyanser 
av löpning (2014).

Pelle Sandstrak föddes 1965 i Overhalla i Norge. Han är författare 
till Mr Tourette och jag (2008) och Mr Tourette on tour (2012). Han 
är en mycket anlitad föreläsare. 

Inb. 336 s. Utk. september
978-91-7337-772-0 
E-bok 978-91-7337-773-7



James Rebanks
Fårbondens dagbok
Ett liv på den engelska landsbygden

Många människor kämpar för att ge sig av från en plats. 
Det här är berättelsen om att kämpa för att stanna kvar. 
En charmig självbiografi av en ung brittisk fårbonde som 
i en tid som premierar utveckling skildrar ett sätt att leva 
som inte förändrats på flera århundraden.

James Rebanks (1974) driver en fårfarm i Lake District i Norra 
England.

» … en av de bästa böckerna på länge om landsbygdens 
människor och deras natur. En mycket märklig debutbok.«
Fredrik Sjöberg, Svenska Dagbladet

»… en livfull och ofta gripande text, buren av synen 
på det hårda arbetet som något djupt meningsfullt.«
Maria Store, Blekinge Läns Tidning

Inb. 288 s. Utkommen

Originaltitel: The Shepherd’s Life. A Tale of 

The Lake District. Övers. Jessica Hallén

978-91-7337-733-1

E-bok: 978-91-7337-734-8 

Helen Macdonald
H som i hök
Som barn drömde Helen Macdonald om att bli 
falkenerare, ett intresse hon delade med sin far. 
Tillsammans med honom lärde hon sig allt om 
att tämja rovfåglar. Flera år senare när hennes 
far har dött bearbetar hon sin sorg genom att 
tämja den vildaste och mest skrämmande av 
alla rovfåglar: duvhöken. 

En fascinerande självbiografisk berättelse om 
att försonas med döden genom att leva nära 
en av naturens mest okuvliga varelser. 

Helen Macdonald (1970) är författare, poet och 
historiker. 

»En briljant skildring av ett sorgearbete.«
Kristofer Ahlström, Dagens Nyheter

»Fantastiskt fin naturskildring. Betyg: 4«
Yukiko Duke, Gomorron Sverige

»En rasande och samtidigt vackert återhållen 
text om … ensamhet.«
Kristina Sandberg, Svenska Dagbladet

ATT HANTERA
SORG OCH

TÄMJA HÖKAR

Inb. 368 s. Utkommen 

Originaltitel: H is for Hawk 

Övers. Meta Ottosson 

978-91-7337-738-6 

E-bok: 978-91-7337-739-3 Foto: Marzena Pogorzaly



Tom Michell
Pingvinlektionerna

Francesco 
Marciuliano
Du sover för lite 
Goda råd från katten
Detta är den ultimata 
självhjälpsboken – råden 
kommer nämligen från 
katter. Dessa självsäkra, 
smarta och orädda livs-
njutare visar sig ha en 
hel del att lära oss 
människor. 

Gudrun Sjödén
Mina mönster
Gudrun Sjödén är en av Sveriges mest framgångsrika designers. 
I snart fyrtio år har hon vänt sig till målgrupper som modeindu-
strin ofta medvetet valt bort och skapat plagg för kvinnor som 
vågar sticka ut. För många symboliserar de färgsprakande, 
mönstrade och bekväma plaggen frihet och konstnärlighet. 

Med utgångspunkt i några av sina mest ikoniska och älskade 
mönster – som rosen, randen och tulpanen – berättar Gudrun 
Sjödén i detta rikt illustrerade verk om sin design och sitt fram-
gångsrika företag. Ett stycke svensk designhistoria.

Gudrun Sjödén (1941) 
är en av våra  främsta 
kläddesigners. Hennes 
företag har toppat den 
svenska ex porten av 
modemärken under 
flera år. 

Inb. ca 120 s. Utk. september
Originaltitel: You Need More Sleep
Övers. Janina Rak
978-91-7337-810-9

Rolig och praktisk handbok som lär dig kattens alla knep 
för att leva ett lustfyllt och mer avslappnat liv. En utmärkt 
presentbok med mycket bilder för alla med katt – eller för 
dem som borde ha en!

Inb. 224 s. Utkommen
Originaltitel: The Penguin Lessons
Övers. Nille Lindgren 
978-91-7337-736-2 
E-bok: 978-91-7337-737-9

Tom Michell (1952) bor i 
Cornwall i England och driver 
ett familjeföretag.

Den unge läraren Tom räddar 
en oljeskadad pingvin på 
en strand i Uruguay och 
den vägrar sedan att lämna 
hans sida. Det är början på 
en hjärtknipande och sann 
historia om en livslång och 
mycket ovanlig vänskap.  

»En helt enastående 
kärlekshistoria!«
Ingalill Mosander, 
Gokväll SVT

»Rörande, kärleksfullt och 
emellanåt sorgligt. En  historia 
som etsar sig fast i både 
hjärta och hjärna.«
Sala Allehanda

Inb. 152 s. Utkommen
ISBN: 978-91-7337-760-7



Francesco 
Marciuliano
Du sover för lite 
Goda råd från katten

POCKETBÖCKER

DIGITALA LJUDBÖCKER

PÄR LAGERKVIST-KLASSIKER

Umberto Eco 
Upplaga noll
Övers. Barbro Andersson 
Utk. 978-91-7337-759-1

Jill Alexander Essbaumum 
Hausfrau
Övers. Inger Johansson 
Utk. 978-91-7337-716-4

Jonathan Franzen 
Renhet
Övers. Rebecca Alsberg
Storpocket utk. 
978-91-7337-769-0
Pocket utk. aug. 
978-91-7337-787-4

Takashi Hiraide
Gästkatten
Övers. Vibeke Emond 
Utk. 978-91-7337-779-9

Miranda July 
Ingen hör hemma här mer än du 
Övers. Barbro Lagergren 
Utk. aug. 978-91-7337-675-4

Ian McEwan 
Domaren
Övers. Niclas Hval
Inläsare: Kristina Adolphson 
978-91-7337-765-2

Patti Smith 
M Train
Övers. Ulla Danielsson 
Inläsare: Marika Lagercrantz
978-91-7337-749-2

Linda Olsson
I skymningen sjunger koltrasten
Inläsare: Kristina Adolphson 
978-91-7337-750-8 

Linda Olsson 
En syster i mitt hus
Inläsare: Kristina Adolphson
978-91-7337-771-3

Miranda July
The First Bad Man
Övers. Eva Mazetti-Nissen 
Utk. 978-91-7337-669-3

Anna Mannheimer 
Mitt liv som gift 
Utk. 978-91-7337-758-4

Ian McEwan 
Domaren 
Övers. Niclas Hval 
Utk. 978-91-7337-660-0
Försoning
Övers. Maria Ekman 
Utk. 978-91-7337-770-6
På Chesil Beach
Övers. Maria Ekman 
Utk. aug. 978-91-7337-788-1

Tom Michell 
Pingvinlektionerna
Övers. Nille Lindgren 
Utk. okt. 978-91-7337-817-8

Arto Paasilinna
På spaning efter farfar
Övers. Camilla Frostell
Utk. 978-91-7337-757-7

Gregory David Roberts 
Bergets skugga 
Övers. Peter Samuelsson 
Utk. 978-91-7337-623-5

Carlo Schmidt 
Ett hål i isen
Utk. aug. 978-91-7337-754-6

Patti Smith atti Smith 
M Train
Övers. Ulla Danielsson 
Utk. okt. 978-91-7337-691-4

Barabbas 
Förord: KG Hammar
Inb. 192 s. Utk. sept.  
978-91-7337-602-0

Samlade dikter
Förord: Fredrik Lindström
Storpocket 608 s. Utk.  
978-91-7337-767-6 

Bödeln
Förord: Jonas Gardell
Inb. 76 s. Utk.  
978-91-7337-603-7

Sibyllan
Förord: Majgull Axelsson
Inb. 176 s. Utk.  
978-91-7337-685-3

Dvärgen
Förord: Petter Alexis Askergren
Inb. 224 s. Utk.  
978-91-7337-569-6 



Brombergs Bokförlag är ett allmänutgivande förlag med 
tyngdpunkt på skönlitteratur, men utgivningen omfattar 
även facklitteratur, barnböcker och poesi. 

Bland författarna hittas bland andra Karin Alvtegen, 
Majgull Axelsson, Linda Olsson, Niklas Ekdal, Umberto 
Eco, Ian McEwan, Jonathan Franzen, Richard Ford, Masha 
Gessen, Meg Rosoff, Bodil Jönsson och Patti Smith. 

Förlaget bildades 1975 av Adam och Dorotea Bromberg. 
Familjen kom till Sverige 1970 som polsk-judiska immi-
granter på flykt undan antisemitisk förföljelse. Idag drivs 
och ägs förlaget av Dorotea Bromberg. 

BROMBERGS BOKFÖRLAG . HANTVERKARGATAN 26 . 112 21 STOCKHOLM 
08-562 620 80 . info@brombergs.se . www.brombergs.se 

facebook.com/BrombergsBokforlag . twitter/Brombergsforlag . instagram.com/brombergsforlag 

SÄLJARE: Anders Hemming 073-073 03 78 . anders@hemmingbaggfelt.se 
Ylva Baggfelt 070-253 86 39 . ylva@hemmingbaggfelt.se

det lilla förlaget med de stora författarna

1978 fick  Brombergs författare Isaac Bashevis Singer 
Nobelpriset i litteratur. Sammanlagt har det sedan blivit 
fyra nobelpristagare under förlagets fyrtioåriga historia, 
då även Czesław Miłosz, Octavio Paz och J.M. Coetzee 
prisats.

Vi har varit trogna vår ambition att bara ge ut böcker 
som vi själva tycker om. Vi brinner för bra berättelser 
som lever länge, böcker som överlever oss alla.


