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ROMAN

Arundhati Roy
Den yttersta lyckans ministerium

Inb. ca 350 s. Utk. augusti 
Originalets titel: The Ministry of Utmost Happiness 

Övers.: Peter Samuelsson 
978-91-7337-882-6 E-bok: 978-91-7337-883-3

Monica Isakstuen
Var snäll mot djuren

Årets mest efterlängtade skönlitterära comeback
 

En mäktig kärlekssaga som tar oss med på en resa genom Indien, 
från Delhis trånga gränder till Kashmirs mäktiga berg. 

Vi möter Anjum som en gång hette Aftab och var någon helt annan. 
Hon rullar ut en matta mellan två gravstenar på en kyrkogård och kallar 
det sitt hem. Allt fler söker sig till henne, och kyrkogården blir snart en 

tillflykts ort för stadens utstötta som där finner tröst, vänskap och hopp.  

En vidunderlig roman om kärlek. Kärlek som föds där man minst av allt 
förväntar sig det. Kärlek man ger allt för. Kärlek man går under av.

ARUNDHATI ROY född 1959 i den 
indiska delstaten Kerala, är författare, 
samhällsdebattör och freds aktivist. 

För romanen De Små Tingens Gud var 
hon den första indiska författare som 

tilldelades Booker priset 1997. 

Prisbelönad roman om 
moderskap och skilsmässa

De är en liten familj på tre, men mamma och pappa 
 klarar det inte längre och måste dela den treåriga 
 dottern mellan sig. Karen lyssnar till de goda råden om 
delad vårdnad från sin omgivning, samtidigt som hela 
hennes inre gör  uppror. En mor ska vara med sitt barn.

En omskakande roman om att befinna sig i  ruinerna 
av ett äktenskap och som ställer frågan om rollen 
som mamma är knuten till att leva i en kärnfamilj. 

Inb. ca 210 s. Utk. september 
Originalets titel: Vær snill med dyrene 
Övers.: Rebecca Alsberg 
978-91-7337-900-7 E-bok: 978-91-7337-901-4

Vilken lycka att vara bokförläggare!
Drygt fyra decennier av bokförläggande ligger bakom mig. 
Man skulle kunna tro att jag har varit med om det mesta. 
De omvälvande lyckostunderna i och med våra fyra nobel-
pristagare, eller de spektakulära framgångarna med förfat-
tare som Patti Smith, Umberto Eco och Richard Ford. Men 
när Arundhati Roys nya efterlängtade roman kom stannade 
världen. Det var med darriga händer som jag tisdagen den 
20 september 2016 öppnade kuvertet som just anlänt med 
kurir från London, väl medveten om att ett av mitt livs 
största bokäventyr kanske fanns där i pappersbunten jag 
plockade ut. 

Ja, min förväntan var enorm. Det var ju författaren till 
De Små Tingens Gud! Och nu hade hon äntligen, efter 
tjugo år, skrivit en ny roman. 

Så snart jag var klar med min läsning visste jag. Den yttersta 
lyckans ministerium kommer för alltid att stanna i mig och 
förändra miljoner läsares liv världen över. Och i förlagets 
historia kommer denna magiska roman vara en milstolpe.

Vilken lycka, vilket privilegium det är att vara bokförläggare!

MONICA ISAKSTUEN (1976) 
är norsk författare. Var snäll 
mot  djuren är hennes tredje 
roman och till delades Brage-

priset 2016.

Arundhati Roy och Dorotea Bromberg, 
ett kärt återseende på bokmässan i Frankfurt.
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ROMAN
Foto: Paal Audestad



Inb. 368 s. Utkommen
978-91-7337-847-5 E-bok: 978-91-7337-849-9

Ljudbok 978-91-7337-850-5

Majgull Axelsson
Ditt liv och mitt

En omskakande roman om hämnd, 
familjehemligheter och skuld 

Märit kliver av tåget i Lund utan att själv förstå varför. 
Det är över femtio år sedan hon var här. Hit kom hon 
som läkarstuderande på 60-talet, en tid då folkhem-

met blomstrade. Men på Norra kyrkogården vittnar en 
massgrav om en  annan verklighet. Här hamnade patien-

terna från Vipeholm, den stora anstalten för så kallade 
sinnesslöa strax utanför Lund. Det var där hennes bror 
gick under. Han som kallades Tok-Lars, Vidundret eller 

Haltelyttelasse. Vad var det som hände för alla dessa år 
sedan?  Och vem bär egentligen skulden?

En berättelse om en systers sökande efter sanning och 
upprättelse och om dem som inte fick vara med när 

svenska folket blev världsmästare i välfärd. 

MAJGULL AXELSSON (1947) slog igenom 
med Aprilhäxan (1997) som belönades med 
Augustpriset. Ett urval av hennes romaner: 

Långt borta från Nifelheim, Slumpvandring, 
Rosario är död, Moders passion och nu senast 

Jag heter inte Miriam, såld i ca 150 000 
exemplar.

Inb. 304 s. Utk. augusti
978-91-7337-728-7 E-bok: 978-91-7337-729-4

Marianne Lindberg De Geer
På drift

Oroväckande pageturner av 
romandebuterande konstnär

En familjetragedi gör tonåringen Mona desperat. När 
skolkuratorn tvingar henne att fylla i ett frågeformulär 
där hon ska definiera sin situation, ger hon samma svar 
på alla frågor: Mick Jagger. Kuratorn rycker uppgivet på 
axlarna och mamma rasar. Vem faan är Mick Jagger?  

Den odyssé genom Europa som följer får Mona att inse 
hur ensam hon är, hur svårt hon har att tolka andra 
människor; att män när som helst och var som helst vill 
åt hennes kropp och att Mick Jagger inte blir den rädda-
re i nöden hon hoppats.

ROMAN

MARIANNE LINDBERG DE GEER (1946) är 
uppvuxen i en läkarfamilj i en småstad. Hon har 
arbetat som mentalsköterska, maskör, sceno-

graf, dramatiker och regissör. Hon har stora 
framgångar som bildkonstnär och skulptör och 
är representerad på de stora museerna i landet. 

Hon skriver provocerande debattartiklar och 
krönikor och trivs bäst i motvind. Nu debuterar 

hon som romanförfattare.

ROMAN

Foto: Marianne Lindberg De G
eer

Fo
to

: T
hr

on U

llb
erg

Inläsare: 
Katarina Ewerlöf



Inb. ca 200 s. Utk. aug. 
Originalets titel: Between them

Övers. Nille Lindgren 
978-91-7337-853-6 E-bok: 978-91-7337-854-3
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NATHAN HILL (1975) är författare och 
lärare. Hans debutroman Nix har sålts 

till 25 språk och gick direkt upp på New 
York Times topplista när den utkom i 

USA hösten 2016.

Inb. ca 600 s. Utk. augusti
Originalets titel: The Nix 
Övers.: Peter Samuelsson 
978-91-7337-730-0 E-bok: 978-91-7337-735-5

Nathan Hill
Nix
Skakande familjedrama från ett 
hemsökt Amerika

Plötsligt är Samuels sedan länge försvunna 
mor på  löpsedlarna och i tv-nyheterna. Hon har 
genomfört en politisk aktion som delar USA i två 
läger. Vem är hon egentligen? Och varför övergav 
hon Samuel för alla dessa år sedan? 

En kritikerhyllad roman debut om familje-
hemligheter och saknad. En omskakande skild-
ring av ett USA i radikal politisk förändring.

Inb. ca 350 s. Utk. september 
Originalets titel: La paranza dei bambini 
Övers.: Ida Andersen 
978-91-7337-902-1  
E-bok: 978-91-7337-903-8 

Roberto Saviano
Blodsleken

Inb. 224 s. Utkommen
Originalets titel: Nutshell Övers.: Meta Ottosson 
978-91-7337-835-2  E-bok: 978-91-7337-836-9 
Ljudbok 978-91-7337-838-3

Ian McEwan
Nötskal
Humoristisk Londonthriller 
om mord, girighet och hämnd 

Trudy är höggravid och har ett hemligt förhållande 
med sin svåger. Tillsammans smider kärleks paret 
planer för att göra sig av med den blivande fadern. 
Men det finns någon som hör allt om deras onda 
avsikter: det lilla  barnet i Trudys mage. 

En smart och rolig thriller berättad ur ett oväntat 
 perspektiv. Romanens hjälte är ett ofött barn som 
väntar på rätt ögonblick att äntra världsscenen.

IAN McEWAN (1948) anses vara en av 
Englands främsta författare. Ett urval 

av hans romaner: Cementträdgården, 
Hetta, Kärlekens raseri, Amsterdam, 

Försoning och senast Domaren. 

Romanserie av författaren till 
succén Gomorra

Paranza-gänget, en liten klan av unga pojkar kopplade till 
Camorran, drar genom Neapels gränder på sina skotrar 
med pistoler och AK-47:or. 

Namnet Paranza kommer från ett slags båt som med 
ljuslyktor  lockar upp fisk ur havsdjupen. På samma sätt 
ger sig pojkarna ut på jakt. De är beredda till gränslöst 
våld för att skaffa sig pengar, makt och status. 

En spännande och initierad roman om maffians barn-
soldater, där barnens oskyldiga lek snabbt övergår i 
blodigt allvar. Detta är den första delen i maffiaserien 
Camorrans barn.

ROMAN

Richard Ford
Mellan dem

Vad händer med ett kärlekspar 
när ett barn kommer emellan? 

Med stilistisk skärpa, lågmäld humor och precis 
iakttagelseförmåga skildrar Richard Ford sina 
föräldrars liv. Mellan dem är en gripande och 

allmängiltig berättelse om en familj och ett 
barns  minnen och kärlek. Romanen är också en 

levande skildring av den amerikanska Södern 
under mitten av 1900-talet.

RICHARD FORD (1944) har skrivit flera 
pris belönade romaner och novellsam-

lingar, däribland Sportjournalisten, 
Självständig hetsdagen, Som landet 

ligger och Kanada. 
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Inb. ca 200 s. Utk. augusti
Originalets titel: Between Them 

Övers.: Nille Lindgren 
978-91-7337-853-6 E-bok: 978-91-7337-854-3

ROBERTO SAVIANO (1979) föddes i 
Neapel. Han slog igenom med 

reportage boken Gomorra och lever 
sedan dess under ständigt dödshot från 
maffian. Boken har blivit både film och 
en populär tv-serie som sänds på HBO. 

Inläsare: 
Helge Skoog



Marina Abramović
Gå genom väggar

Stark självbiografi av ”the grandmother 
of performance art”

Marina Abramović har med sin banbrytande konst 
fascinerat och chockerat sina åskådare i nästan 
femtio år. Gå genom väggar utkom i samband med 
en stor retrospektiv utställning på Moderna museet i 
Stockholm våren 2017. Boken är rikt illustrerad.

Inb. 400 s. Utkommen 
Originalets titel: Walk Through Walls
Övers.: Linda Skugge 
978-91-7337-781-2 E-bok: 978-91-7337-782-9

MARINA ABRAMOVIĆ (1946) föddes i Belgrad, i det 
forna  Jugoslavien. Idag bor hon i New York och är en 

internationellt erkänd performance konstnär. 

Edmund de Waal
Den vita vägen
Personligt och passion erat om 
porslinets historia och själ

Keramikern och författaren till den  hyllade Haren 
med bärnstensögon har skrivit ännu en dramatisk 
berättelse där han denna gång utforskar porslinets 
spännande historia. 

Edmund de Waal är Sverige aktuell under 2017 med 
en stor utställning på Artipelag i Stockholm. 

Inb. 400 s. Utkommen 
Originalets titel: The White Road
Övers.: Peter Samuelsson 
978-91-7337-793-5 E-bok: 978-91-7337-794-2

EDMUND DE WAAL (1964) är författare och keramiker. 
Hans biografi Haren med bärnstensögon (2010) blev 

snabbt en bästsäljare och har tilldelats flera litterära priser. 

Inb. ca 450 s. Utk. okt. 
Originalets titel: The Future is History

Övers. Jessica Hallén 
978-91-7337-687-7 E-bok: 978-91-7337-829-1

Masha Gessen
Framtiden är historia

Det totalitära Rysslands återkomst

Katarina Gospic
Viggo Cavling 
I huvudet på en banbrytare

KATARINA GOSPIC (1984) är läkare, 
hjärnforskare, författare och föreläsare. 

Hon har bland annat utgivit böckerna 
Välj rätt! och Den sociala hjärnan. 

VIGGO CAVLING (1969) är journalist, 
för fattare och föreläsare. Han har bland 

annat skrivit två thrillers, Det femte 
hjulet och Rörmokaren. 

Fem steg till hur du når framgång

Hjärnforskaren Katarina Gospic och journa-
listen Viggo Cavling presenterar här några 
kända svenska nytänkare och spårar fem 
förutsättningar för att bli banbrytare: miljö, 
idé, repetition, tålamod och mod.  Syftet med 
de fem stegen är att få vägledning i hur du 
når framgång inom ditt område.

Inb. 180 s. Utkommen
978-91-7337-820-8 E-bok: 978-91-7337-825

FAKTAKONST/HISTORIA

Skrämmande reportage från Putins skarpaste kritiker

Den prisbelönta journalisten Masha  Gessen tecknar här ett skrämmande 
 porträtt av ett Ryssland som under loppet av en generation återskapat 
en totalitär stat. Putin har demonterat valsystemet, tagit kontroll över 

ekonomin, medierna och den lagstiftande makten.  
  

Masha Gessen följer här fyra personer som växte upp under den period 
som skulle bli demokratins födelse i Ryssland. Nu tvingas de istället se 
hur det forna Sovjet unionens ordning återinförs och hur deras land ut-

vecklats till den till  synes ohejdbara maffiastat vi ser idag. 

MASHA GESSEN (1967) är journalist och författare, 
född i Moskva,  numera bosatt i New York. Hennes 

första bok på svenska Mannen utan  ansikte (2012) 
handlar om  Vladimir Putin och följdes av Ord kan 

 krossa betong (2014) om Pussy Riot. 

Foto: Ben M
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»Hon är en fenomenal 
berättare, Marina Abramović. 

Frank, drastisk, effektiv 
– och rolig!«
Kulturnytt

»Spännande, 
överraskande 

och skakande.«  
SvD
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ROMAN ROMAN

SARA PABORN (1972) 
debuterade 2009 med 
romanen Släktfeber. 

Sedan dess har hon skrivit 
Tuppen och havet (2011) och 

En eller annan väg (2015).

Irene är bibliotekarie. Hon har tröttnat på sin makes 
spydigheter om hennes  kulturintresse och bestäm-
mer sig för att en gång för alla bli av med honom.

En humoristisk skildring av ett äktenskap i förfall 
och en mogen kvinnas väg till frihet. 

Inb. 240 s. Utkommen
978-91-7337-851-2  E-bok: 978-91-7337-855-0
Ljudbok 978-91-8831-580-9

MIIKA NOUSIAINENS (1973) debut-
roman Hallonbåtsflyktingen (2009) 

blev en stor succé och filmati serades 
2015. Han har även skrivit romanen 

I långa loppet (2010). 

Komisk, galen och varm roman 
om ursprung och tandvärk

Pekka vet ingenting om sin far. Efter att ha besökt 
tandläkaren för en rotfyllning inser han att denne är 
hans okände bror Esko. De båda bröderna bestäm-
mer sig för att ge sig ut i världen för att söka efter 

sina rötter. En strapatsrik resa tar sin början.  

Inb. 352 s. Utkommen
Originalets titel: Juurihoito Övers.: Mårten Westö

978-91-7337-861-1 E-bok: 978-91-7337-862-8

Sara Paborn
Blybröllop

Raphaëlle Giordano
Livet börjar när du inser 
att du bara har ett

Miika Nousiainen
Roten till det goda

Giftmords drama skriven med 
träff säker formuleringskonst

»Sara Paborn skriver med 
oavbrutet gott humör.« 

Svenska Dagbladet
Daniel Mårs
Simonillusioner

Häftad 80 s. Utkommen
978-91-7337-852-9

Tove Mörkberg
Källarhundarna

»... en fin debut, och en 
originell skildring av ett 
sexuellt uppvaknande.«

Aftonbladet

Simon är kriget alla leker. Simon är en 
varmare nyans. Allt du har när någon 
skriker efter dig på gatan, han som 
aldrig dyker upp, vitmossa, en glitt-
rande gräddtårta. 

Simonillusioner är en diktsamling om 
längtan, kåthet och krossade hjärtan.

DANIEL MÅRS (1986) är uppvuxen i 
Säter, men numera bosatt i Malmö. 
Han är skribent på Dagens bok och 

litteratur  redaktör för tid skriften 
 Floret. Simonillusioner är hans 

första diktsamling.

TOVE MÖRKBERG (1982) debuterade 
2013 med den kritikerhyllade Barnen. 

Källarhundarna är hennes andra 
 poesisamling.

Poesiantologin Blå Blixt
Ingen rök utan mareld

Fjärde antologin i kritiker-
hyllad poesiserie

I litteraturen kan det gamla kasta ett 
sken över nuet, och det nya kan spegla 
det gamla. Med poesiserien Blå Blixt, en 
återkommande antologi som fått namn 
efter Edith Södergrans dikt  Blixten, vill 
vi låta nya poe tiska röster bryta fram. 

Häftad 128 s. Utkommen
978-91-7337-875-8

Ny lyrik av hyllad ung poet

I Källarhundarna berättar en röst för 
ett kollektiv av röster om vardagen 
på psykiatrisk avdelning. Vi får ta del 
av de boendes tankar, drömmar och 
tvivel kring friskt och sjukt, världen där 
inne och där ute.

Med värme och allvar gestaltar Tove 
Mörkberg ett rum där tiden upphävts. 
Om gemenskap, väntan, saknad, om 
det förbannade trädet utanför fönstret 
och om måsarna som skriker på håll 
som om det gällde liv eller död.

Häftad ca 90 s. Utk. aug.
978-91-7337-892-5

RAPHAËLLE GIORDANO 
(1974) är fransk författare och 
livsstilscoach som skrivit flera 
självhjälpsböcker. Det här är 

hennes första roman.

En roman som kan förändra ditt liv

Trots att Camilles liv utåt sett är lyckat är hon inte  lycklig. 
När främlingen Claude erbjuder sig att hjälpa henne att 
hitta tillbaka till livsglädjen börjar ett omvälvande äventyr. 
Steg för steg lär hon sig att förverkliga sina innersta dröm-
mar. En underhållande och inspirerande roman som ger oss 
verktygen till det liv vi önskar.  

Inb. ca 250 s. Utk. sept. 
Originalets titel: Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une Övers.: Maria Bodner Gröön
978-91-7337-911-3 E-bok: 978-91-7337-912-0 

Ljudbok 978-91-7337-924-3

Foto: Sam
uel Unéus

Fo
to

: K
at

ja Lösönen

LYRIKROMAN

Fo
to

: S
te

lla
 M

ichaelsdotter

Fo
to

: I
da

 R
osq

vist

»Vad kan poesi vara? 
[...] Upprörande, 

omskakande, vackert, 
fult, berörande. 
Själsvidgande.«

LitteraturMagazinet

I årets utgåva av Blå Blixt  medverkar 
Hanna Asp, Joel Berglund, Lisa Gidlöf, 
Caroline Ljuus,  Kristoffer Ehrnström 

Lundqvist, Yolanda Aurora Bohm Rami-
rez, Emma Rolén och Lisa Zetterdahl.

Foto: Félicien D
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Inläsare: 
Ellen Jelinek

Inläsare: 
Anna Godenius



9–12 ÅR

Del 3 Hinsides Väktare
Inbunden ca 240 s. Utk. april 2018 
978-91-7337-887-1 E-bok: 978-91-7337-888-8
Ljudbok 978-91-7337-889-5

Del 2 Hinsides brinner
Inbunden 240 s. Utkommen 
978-91-7337-842-0 E-bok: 978-91-7337-843-7
Ljudbok 978-91-7337-844-4

Del 1 Nyckeln till Hinsides 
Inbunden 240 s. Utkommen 
978-91-7337-795-9 
E-bok: 978-91-7337-796-6
Ljudbok 978-91-7337-841-3

Hisnande fantasyäventyr som jämförts 
med Harry Potter och Bröderna Lejonhjärta
I Nyckeln till Hinsides möter vi för första gången tolvåriga Linus, vars tvilling syster 
Linnéa är svårt handikappad sedan  födseln. En sommar hyr deras mamma ett över-
givet hus, där Linus hittar en portal in i en värld som kallas Hinsides. I Hinsides finns 
Lionora som är en kopia av Linnéa, men som besitter magiska förmågor och styrka. 

Hinsides brinner tar sin början ett år senare med att Linus får ett meddelande att 
Hinsides är i fara och Lionora ber om hans hjälp. Både Linus och Lionora får utstå 
stora prövningar innan de till slut åter förenas i en gemensam kamp mot ondskan.

I Hinsides Väktare hotar ett ondskefullt väsen att ta över Linus  medvetande. Medan 
Lionora med svikande krafter försöker anamma sin nya roll som Hinsides Väktare 
måste hon också kämpa mot – och för – sin egen älskade bror, innan det är för sent.

Albin Alvtegen och Karin Alvtegen
Hinsides brinner
Hinsides Väktare
Illustrationer av Alexander Jansson

Inbunden 96 s. Utkommen
978-91-7337-863-5

Ulf Stark 
Marcus-Gunnar Pettersson
Åskan

Finstämt och varmt om vänskap

Nioårige Ulfs granne är en jätte som heter 
Oskarsson. Men för Ulf och kompisen Bernt är 
han bara ”Åskan” – läskigast i området. Sommar-
lovets lunk bryts när kompisarna blir osams och 
Ulfs mamma blir olycklig. Hur ska Ulf kunna ställa 
allt till rätta?  

Få kan som Ulf Stark skildra barndomens stora 
och små  känslor, här så lyhört fångat även i bild 
av Marcus-Gunnar Pettersson.

Inb. 128 s. Utkommen 
Originalets titel: Hond weet alles en Wolf niets 
Övers.: Birgit Lönn
978-91-7337-845-1 

Sylvia Vanden Heede
Marije Tolman
Hund och Vargs smarta bok
Rolig faktabok för vetgiriga barn

Hund och Varg är kusiner och bra på olika saker. 
Genom deras ivriga jakt på kunskap får vi lära 
oss mycket om till exempel skelett och mumier, 
 riddare och  robotar, dinosaurier och drakar.

Boken är rikt illustrerad i färg och innehåller 
förutom fakta också massor av pysselförslag 
och andra tips.

ILLUSTRERADE BARNBÖCKER 6–9 ÅR

Inbunden ca 140 s. Utk. augusti
978-91-7337-894-9

Susanna Lönnqvist 
Ingrid Flygare

Lilja Lind privatdetektiv:
Den försvunna diamanten

Nyskriven fartfylld och humoristisk 
deckarserie för unga bokslukare

Tioåriga Lilja Lind drömmer om att bli detektiv 
när hon blir stor. När Lilja hittar en diamant i en 

grushög, bestämmer hon sig för att leta reda 
på den försvunna diamantens ägare med hjälp 

av sin djurtokiga bästis Matilda. 
En rolig och fyndigt illustrerad berättelse för 

alla som gillar Lasse-Maja-böckerna. En andra 
bok om Lilja Lind utkommer under 2018. 

SUSANNA LÖNNQVIST (1977) är barnboks-
bibliotekarie och fyrabarnsmamma bosatt i 
Norrköping. Detta är hennes första bok.
INGRID FLYGARE (1972) är illustratör som 
bor i Stockholm med man och två barn. 
Hon har illustrerat över 40 barnböcker. 

ULF STARK (1944) har varit verksam som 
för fattare i över 40 år. Han säger själv att han 
tappat räkningen på de böcker han givit ut.
MARCUS-GUNNAR PETTERSSON (1987) är 
illustratör från Värmland. Sedan några år 
tillbaka illustrerar han mestadels barnböcker.

SYLVIA VANDEN HEEDE (1961) är flamländsk för-
fattare bosatt i Belgien. Hon har gett ut ett 60-tal 
barnböcker och tilldelats många litterära priser. 
MARIJE TOLMAN (1976) är en flerfaldigt pris-
belönad illustratör från Nederländerna. Hon har 
illustrerat över 40 barnböcker. 

KARIN ALVTEGEN (1965) och ALBIN ALVTEGEN (1993),  kommer från en  skrivande 
släkt med Karins  gammelfaster Astrid Lindgren i täten. Karin har tidigare skrivit 
många  romaner för vuxna och tilldelats flera litteratur priser. Albin är  fantasy-fantast 
och utbildar sig till dataspelsutvecklare. Nyckeln till Hinsides var deras första 
 gemensamma bok.  

ALEXANDER JANSSON (1977) är illustratör, grafisk formgivare och animatör bosatt 
i Göteborg. Han har illustrerat en stor mängd barnböcker, bok omslag, affischer och 
skivomslag.

»Nyckeln till Hinsides är faktiskt mest av allt lik Astrid 
Lindgrens fantasyböcker, Bröderna Lejonhjärta och 

Mio min Mio, med drag av Michael Endes Den oändliga 
historien och Holly Blacks Spiderwick. För det som står 

i centrum i den här berättelsen är syskonkärlek, och 
vad man kan åstadkomma med fantasins styrka.«

– Tidningen Kulturen

Inläsare: 
Karin Alvtegen
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Emma Ahlén Pouya
Miljardmakarna
Utk. 978-91-7337-898-7 

Arundhati Roy
De Små Tingens Gud
Övers. Gunilla Lundborg
Utk. 978-91-7337-664-8

Håkan Nesser
Nortons filosofiska 
memoarer
Utk. 978-91-7337-899-4

Anne Enright
Den gröna vägen
Övers. Ulla Danielsson
Utk. 978-91-7337-874-1

Mary Ann Shaffer
Guernseys litteratur- och 
potatisskalspajssällskap
Övers. Helena Ridelberg 
Utk. 978-91-7337-203-9

Barabbas
Förord: 
KG Hammar
Pocket. Utk. sept.
978-91-7337-918-2

Dvärgen
Förord: Petter Alexis 
Askergren
Pocket. Utk. sept.
978-91-7337-919-9

Bödeln
Förord: 
Jonas Gardell
Pocket. Utk. sept.
978-91-7337-920-5

Sibyllan
Förord: 
Majgull Axelsson 
Pocket. Utk. sept.
978-91-7337-921-2

Emily Winfield Martin
Allt fantastiskt du kan bli
Svensk text av Lena Sjöberg

Katti Hoflin och 
Lidia Blomgren

Varulven är vaken

Magisk bilderboksresa 
på rimmad vers

Med tidlösa illustrationer är detta en bilderbok 
i samma anda som Gissa hur mycket jag tycker 
om dig, med stark  klassikerpotential. Texten 
är lyhört tolkad av Lena Sjöberg och målar upp 
hur barnets framtid skulle kunna bli. 

3–6 år
Inb. 36 s. Utkommen  
Originalets titel: The Wonderful Things You Will Be
978-91-7337-859-8

Roligt och lagom läskigt om en 
varulv som går sin egen väg

Många tror inte att varulvar finns, men 
tricket är att titta extra noga. Svante är en 
varulvs valp som inte kan sova på dagarna 

som de andra varulvarna. Han är för nyfiken 
på världen utanför grottan och alla färger 

som den lockar med i dagsljus.

3–6 år
Inb. 32 s. Utkommer september  

978-91-7337-905-2

BILDERBÖCKER

EMILY WINFIELD MARTIN bor 
i Portland, USA och har skrivit 
och illustrerat fem barnböcker. 

Allt fantastiskt du kan bli är den 
första att bli översatt till svenska. 

KATTI HOFLIN (1964) är stadsbibliotekarie 
och har jobbat med tv, barnkultur och skri-
vit fem barnböcker. Hon är också musiker.
LIDIA BLOMGREN (1982) är illustratör och 

formgivare. 2013 tilldelades hon Castor-
priset för sin bilderbok Tio gorillor. 

Mati Lepp
Bollen är borta!
Nya charmiga pekboksfavoriter 

Syskonen Edgar och Elvira vill leka med bollen, 
men var är den? Letar man ordentligt kan man 
hitta något nytt.

0–3 år Pekbok 18 s. Utkommen. 978-91-7337-839-0

Edgar och Elvira vill gå ut och leka, men det 
regnar. Allt är tråkigt tills de hittar tåg banan 
och alla vill vara med. 

0–3 år Pekbok 18 s. Utkommen. 978-91-7337-885-7

MATI LEPP (1947) är en av Sveriges 
mest kända och älskade barnboks-

illustratörer, bland annat till böckerna 
om Billy och Viggo. Han är flerfaldigt 

prisbelönad, bor på Söder i Stockholm 
och är osvikligt lojal med Bajen.

Onda sagor
Förord: 
John Ajvide Lindqvist
Inb. 80 s. Utk. sept.
978-91-7337-846-8 

Chris Cleave
Alla hjältar blir förlåtna
Övers. Jessica Hallén
Utk. 978-91-7337-784-3

Ian McEwan
Amsterdam
Övers. Maria Ekman
Utk. 978-91-7337-807-9

Arto Paasilinna
Krigshästen och andra 
kämpar
Övers. Camilla Frostell
Utk.978-91-7337-747-8

Linda Olsson 
En syster i mitt hus 
Utk. 978-91-7337-832-1

Niklas Ekdal 
Hur jag dog 
Utk. 978-91-7337-856-7

POCKET

PÄR LAGERKVIST- KLASSIKER 

275 000 
sålda ex 
i USA!

T-Rex åker tåg
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”I have loved books all my life. There is nothing more 
beautiful in our material world than the book.” 

– patti smith
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