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ROMAN

”It is blazingly intelligent,
elegantly written and a
remarkable achievement.”
The Guardian

NICOLE KRAUSS (1974)
slog igenom 2005 med
Kärlekens historia och har sedan
dess utkommit med Man utan
minne och Det stora huset..

Kritikerhyllad romanförfattare
tillbaka med starkt drama
Nicole Krauss
Dunkel skog
Jules Epstein bryter plötsligt upp från sin luxuösa tillvaro i New York. Han
tar sig till hotell Hilton i Tel Aviv, men sedan hörs han inte av. Spåren leder
till en nergången lägenhet i staden. Hans portfölj hittas senare i det karga
ökenlandskapet i närheten av Masada.
En författare med skrivkramp lämnar man och barn i Brooklyn och reser
till Israel. Hon hoppas att barndomsminnen från vistelser på hotell Hilton i
Tel Aviv ska väcka skrivlusten igen. Men väl på hotellet blir hon kontaktad
av en professor i litteratur, som anförtror henne en stor hemlighet; Franz
Kafka dog inte i Wien 1924 utan tog sig till Israel och framlevde sina dagar
under taget namn. Han lämnade efter sig aldrig tidigare kända texter. Nu
vill professorn att författaren ska ta sig an dessa för publicering.
Dunkel skog är en roman som fångar läsaren med sin svarta humor och får
oss att se bortom det som ligger alldeles framför våra ögon.

BROMBERGS

Originalets titel: Forest Dark Övers.: Inger Johansson
Inb. 320 s. Utk. jan. 978-91-7337-776-8 E-bok: 978-91-7337-777-5

ROMAN

Nyskapande thrillerserie som
trollbinder läsare över hela världen

”Omöjlig att
lägga ifrån sig!”
Kirkus Review

Sylvain Neuvel
Gudarna vaknar
Som barn är Rose med om en omskakande upplevelse när marken under
henne plötsligt rämnar under en cykeltur. När hon vaknar till sans ligger hon
djupt nere i ett hål, omsluten av en gigantisk hand av metall.
Som vuxen blir Rose forskare, besatt av att försöka lösa mysteriet med
handen. När ytterligare metallföremål hittas och robotar invaderar jorden,
inser man att mänskligheten står inför ett mardrömslikt scenario.
Bara Rose och hennes forskningsteam kan stoppa katastrofen genom att
knäcka gåtan med robotarnas avancerade teknologi. Människan besitter här
det kraftfullaste vapnet: kunskap. Men kommer det att räcka?
Och kommer de att hinna?
SYLVAIN NEUVEL är från Kanada och doktor i lingvistik.
Han debuterade med Sovande jättar, som är den första boken av tre
i den hyllade serien Themisfilerna, och som nu följs av Gudarna vaknar
och avslutas med Bara människa 2019. Sovande jättar har legat på
Pocketshops engelska 10-topplista sedan ett år och bl a utnämnts till
Årets översatta roman i Japan 2018.
Uppläsare:
Per Runhammar

Originalets titel: Waking Gods Övers.: Peter Samuelsson
Inb. ca 350 s. Utk. mars. 978-91-7809-001-3
E-bok: 978-91-7809-002-0 Ljudbok: 978-91-7809-046-4
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Foto: James Andrew Rosen

Uppläsare:
Per Runhammar

Originalets titel: Sleeping Giants
Övers.: Peter Samuelsson
Inb. 352 s. 978-91-7337-991-5
E-bok: 978-91-7337-992-2
Ljudbok: 978-91-7809-027-3

Uppläsare:
Per Runhammar

Originalets titel: Only Human
Övers.: Peter Samuelsson
Inb. ca 350 s. 978-91-7809-003-7
E-bok: 978-91-7809-002-2
Ljudbok: 978-91-7809-048-8

Foto: Eveline Eliasson

ROMAN

YRSA KEYSENDAL (1992) har gått
författarutbildningen på Jakobsbergs
Folkhögskola och grundade den popu
lära Facebookgruppen ”Skrivgäris” 2016.
Hon arbetar som lektör samt undervisar
i skrivande. 2017 mottog hon första pris
i Tensta Konsthalls Textpris. Friläge är
Yrsa Keysendals debut.

Om gränslös vänskap, mörka
hemligheter och vägar som leder
någon annanstans
Yrsa Keysendal
Friläge
Anna och Linda växer upp på samma gård. De delar på dagarna, gungorna, och sover på varsin sida om samma vägg. De delar också erfarenheten
av att växa upp med en förälder. Anna bor med sin mamma och Linda med
sin pappa.
De vet allt om varandra. Men så en dag börjar något förändras. Något
går sönder som är omöjligt att laga. Många år senare sitter Anna i en
bil och kör fortare än hon trodde var möjligt. Där finns ingen riktning,
där finns tusen riktningar. Och ligger inte utom kontroll farligt nära full
kontroll?
Friläge är en berättelse om hur vi gör avtryck i varandra för alltid. Hur vi
blir till i en annan människas blick och formas av dem vi älskar. Hur vi finns
kvar oavsett hur mycket vi skadar varandra och gör allt i vår makt för att
radera varandra ur våra liv.
Inb. ca 200 s. Utk. mars. 978-91-7809-026-6 E-bok: 978-91-7809-035-8

ROMAN

Nobelpristagarens mest
älskade verk i vacker nyutgåva
Nytt förord av Ola Larsmo
Pär Lagerkvist
Gäst hos verkligheten
Gäst hos verkligheten är en av den svenska litteraturens främsta
uppväxtskildringar. Här berättar Pär Lagerkvist om pojken Anders som
i början av 1900-talet växer upp i en svensk småstad vid järnvägen
där hans far är stationskarl. På dagarna leker Anders med sina syskon
och ser tågen fara förbi. Han plågas ständigt av religiösa grubblerier,
av ångest och en förlamande rädsla för döden, sin egen och sina
närståendes.
Gäst hos verkligheten utkom 1925. Den bär tydliga självbiografiska
drag från Pär Lagerkvists egen uppväxt.

Inb. ca 140 s. Utk. mars.
978-91-7809-031-0 E-bok: 978-91-7809-032-7

PÄR LAGERKVIST (1891–1974) är en av våra
främsta författare och diktare.
Han var ledamot i Svenska Akademien och
tilldelades Nobelpriset i litteratur 1951.
Tidigare böcker i Brombergs utgivningsserie
av Pär Lagerkvist är Samlade dikter, Bödeln,
Dvärgen, Sibyllan, Barabbas och Onda sagor.

PÄR LAGERKVIST-KLASSIKER I POCKET
Barabbas
978-91-7337-918-2
Bödeln
978-91-7337-920-5
Dvärgen
978-91-7337-919-9
Sibyllan
978-91-7337-921-2

Foto: Casia Bromberg

LYRIK

JENNIE SPETZ (1976) är poet
och arbetar med språkpolitiska
frågor på Språkrådet i Stockholm. Hon medverkade i Blå
blixt-antologin Den sista fasta
kontinenten på Brombergs 2015.
Förberedelser är Jennie Spetz
debut.

Dystopisk debut
Jennie Spetz
Förberedelser
I sviterna av en kärlekssorg begravs förluster och världen tvingas värka
fram på nytt. Vi befinner oss i en tyst lägenhet, i storstaden bland blinkande ljus och ryggar som snabbt rör sig bortåt. Samtidigt rör sig maneterna
långsamt i de mörka haven, och räntorna går upp. Plötsligt står vi på en
öde parkeringsplats och bevittnar hur någon hoppar ur en bil för att ställa
sig och skrika ut i ett ingenting.
Jennie Spetz debut Förberedelser är en vibrerande sorgesång,
en inre pågående orkan av bilder och minnen. Ett febrilt sorterande
i ett försök att förstå och kunna läka.
Tiden är ett hygge
ett stycke rävsax,
tiden drar sin stålkam
genom nätet av dagar.
Sorgen kläs upp
för varje tillfälle den ges.
Kommer dragandes med blommor
– fågelskrämmor i silver
Så fort jag ska gestalta oss
står det någon bakom och tar betalt.

jennie
Förberedelser

spetz
brombergs

Hft. 80 s. Utk. januari. 978-91-7809-023-5
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Framgångssagan om när Volvo
fick kinesiska ägare
Håkan Matson och Anders Nilsson
Volvos revansch
Så befriades tigern
Historien om Volvo Cars under åren 2008–2018, saknar
motstycke i bilvärlden.
Aldrig tidigare har ett så stort och etablerat bilföretag
i väst köpts av en biltillverkare från Kina. Aldrig tidigare
har osäkerheten kring ett köp varit så stor och tvivlen och
frågorna så många. Och aldrig tidigare har den framgång
som sedan följde varit större och mer sensationell.
Volvos revansch är berättelsen om det lyckosamma sam
arbetet mellan den tidigare okände kinesiske entreprenören
Li Shufu och ett av världens mest anrika bilföretag. De
mest högljudda kritikerna till affären menade att Li Shufu
troligtvis skulle låta demontera Volvos fabriker och flytta
dem till Kina för att där producera budgetbilar av dubiös
kvalitet. Men olyckskorparna fick fel. I dag vet vi att Volvo
tack vare detta ömsesidiga och respektfulla samarbete nu
står starkare än någonsin.
Inb. ca 250 s. Utk. mars.
978-91-7337-933-5 E-bok: 978-91-7337-934-2
HÅKAN MATSON är journalist och har bl a varit bilreporter
på Dagens Industri, Expressen och TV4. Han har också varit
ordförande i Årets Bil under nästan 10 år.
ANDERS NILSSON har arbetat som journalist på bl a Dagens
Industri, Dagens Nyheter, SvD, Expressen och TV4 och under
de senaste åren verkat som kommunikationsrådgivare. Under
snart fyra decennier har han följt Volvo från både utsidan
och insidan.

I Volvos revansch berättar journalisterna Håkan Matson
och Anders Nilsson levande och initierat om den otroligt
spännande resa som Volvo tagit de senaste tio åren.

POPULÄRPSYKOLOGI
Foto: Casia Bromberg

CALLE BRUNELL (1979) är psykolog
och författare. Han romandebuterade
2011 med Brev från en bruten horisont.
Man. Närhet och ansvar i ljuset av
#metoo är hans första fackbok.

Mansrollen inifrån
Calle Brunell
Man. Närhet och ansvar i ljuset av #metoo
När #metoo-rörelsen svepte in över Sverige hösten 2017 öppnade
den för en våg av berättelser om sexuella övergrepp, trakasserier
och gränser som överträtts. Den öppnade även för en ny sorts
samtal och en ny medvetenhet. Män som kanske aldrig tidigare
reflekterat över sitt agerande eller sina erfarenheter började
fråga sig: Hur påverkas jag av de föreställningar som finns om
mig som man? Hur blir jag bättre på att lyssna, se och ta ansvar?
Psykologen Calle Brunell har mångårig erfarenhet av terapi
samtal med män. Många upplever att de har svårt att sätta ord
på sina känslor och upplever mansrollen som sliten.
Med den här boken hoppas Calle Brunell öppna för en vidare
diskussion bland män om hur vi ska leva tillsammans i en större
medvetenhet.

Inb. ca 160 s. Utk. jan.
978-91-7809-024-2 E-bok: 978-91-7809-034-1

BODIL JÖNSSON är fysiker och
sedan 2009 professor emerita från
Lunds universitet. Hon har skrivit
ett flertal böcker, bland andra Tio
tankar om tid, Guld, Silver, Tid för
det meningsfulla, När horisonten
flyttar sig.

BODIL JÖNSSON
650.000 sålda exemplar – nu med nya kapitel

d tid
Tio
tankar
om

brombergs
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Hft. ca 200 s. Utk. mars.
978-91-7809-036-5 E-bok: 978-91-7809-037-2

Foto: Anna Alexander Olsson

POPULÄRFILOSOFI

Utökad nyutgåva av filosofiklassiker
Bodil Jönsson
Tio tankar om tid och några till
Tjugo år har gått sedan Tio tankar om tid utkom första gången. Resten är
historia, 650 000 exemplar senare. Få böcker har påverkat våra tankar
som denna lilla bok. Och Bodil Jönsson, minst lika älskad idag som hon
var för tjugo år sedan, fortsätter att tänka kring tid och hur vi förhåller
oss till den.
Idag är vi lika förvirrade som någonsin, men skillnaden är att vi har gett
upp. Numera uppfattar vi stress som något helt naturligt. Alla har alltid
ont om tid. Så är det bara, basta. Men Bodil Jönsson vill inte acceptera
en sådan inställning. I den nya utgåvan av Tio tankar om tid – och några
till bjuder hon på nya reflektioner.
Tiden kommer till dig, den rusar inte ifrån dig.
Multitaska är en av vår tids förbannelser och en stor missuppfattning.
l Nära relationer spelar roll.
l Njut av stunden, att söka nya stimuli hela tiden ger prestationsångest.
l Det är svårare att vara ung än gammal idag. De äldre är bättre på
sammanhang, har bättre kontakt med sina känslor och lättare att se mål
och mening.
l Kärleken står inte i kalendern. Låt inte kärleken hamna på undantag och
köras över av trötthet och likgiltighet.
l
l

MEMOAR

Utlämnande om att drabbas
av sjukdom mitt i livet
Karin Alvtegen berättar för
Karin Thunberg
Osynligt sjuk. Medan livet passerar
Att drabbas av en obotlig sjukdom mitt i livet är ett hårt slag.
När sjukdomen dessutom smyger sig på med diffusa och osynliga
symptom blir bördan ännu tyngre. Vården misstänkliggör och ifråga
sätter. Omgivningen misstror.
Det drabbade författaren Karin Alvtegen när hon för fem år sedan
insjuknade i ME, en neurologisk sjukdom som få svenska läkare har
kunskap om. Hennes gripande historia berättas här av den pris
belönade journalisten och författaren Karin Thunberg.
Karin Alvtegen beskriver hur det är att leva i ”skuggan av det verkliga
livet”, sorgen, men också att hon har funnit nya ljuspunkter när hon
väl accepterat att livet förändrats. Generöst och med en stor portion humor berättar hon om sina nya vänner på nätet och hur nära
relationer har förstärkts. Om hunden Selma och det lilla livets små
njutningar. Och om hur hon googlat fram nya coola märken och färger
på rullstolar – hennes nya kompis som hon bara för något år sedan
skydde som pesten.

KARIN
KARIN
ALVTEGEN THUNBERG

Osynligt sjuk

Osynligt sjuk berättar hur det är att lära sig leva med en obotlig
sjukdom, hur man tvingas ompröva sina livsval och se på dem med
nya ögon, något som vi alla skulle behöva göra ibland.
KARIN ALVTEGEN är en av Skandinaviens mest lästa och u
 ppskattade
författare. Hennes böcker har översatts till ett trettiotal språk, bland
andra Skam, Saknad, E
 n sannolik historia och Fjärilseffekten.

Från aktionen #MEMillionsMissing våren 2018, där de tomma skorna symboliserar alla
ME-sjuka runtom i världen. Foto: Elin Zetterstrand

medan livet passerar

Hft. ca 150 s. Utk. april.
978-91-7809-028-0
E-bok: 978-91-7809-029-7
Ljudbok: 978-91-7809-030-3

KARIN THUNBERG är född 1949. Efter många år
som reporter och kolumnist på Svenska Dag
bladet är hon idag frilansare. 2015 utsågs hon till
Årets stilist och 2016 fick hon Stora Journalist
priset. Hon har även utkommit med de tre
självbiografiska böckerna Mellan köksfönstret
och evigheten (2006), En dag ska jag berätta
om mamma (2008), En dag ska jag ta mig någon
annanstans (2011).

Bild ur Modig som ett lejon, pigg som en mört

BILDERBOK

Underbart underhållande
om djur som du a
 ldrig
tänkt på dem förut!
Marcus-Gunnar Pettersson
Rädd som en hare, dum som en gås
Med sin första bilderbok Modig som ett lejon, pigg som en mört
(2018) gjorde illustratören Marcus-Gunnar Pettersson stort intryck
även som författare. Han tar för varje bok ett kliv framåt som en
av Sveriges mest egensinniga och begåvade bildskapare. Hans
detaljrika bilder rymmer alltid mycket humor och värme, och
lyckas förmedla stora känslor och stark igenkänning hos läsaren.
I Rädd som en hare, dum som en gås tar han sig nu an ytter
ligare djuruttryck med oväntade vinklar i både text och bild.
MARCUS-GUNNAR PETTERSSON är från Värmland, där han bor
med sambo och en 1-årig son. Han är sedan många år verksam
huvudsakligen som illustratör till en stor mängd barnböcker t.ex.
Åskan av Ulf Stark och serien om Ylvania av Ylva Hällen.

Inb. 32 s. Utk. februari. 978-91-7809-044-0

Foto: Stephanie Wiegner

Modig som ett lejon, pigg som en mört
Inb. 32 s. 978-91-7337-938-0

”Här finns den språkliga lekfullheten, fyndiga slutrim (Genève/
räv) och en perfekt balans mellan betonade och obetonade
stavelser. [...] Här finns ett sinne för detaljer och en humor som
stundtals för tankarna till Sven Nordqvist. Ändå äger hans
illustrationer ett alldeles unikt uttryck, som inte sällan lägger
till i bild vad som finns mellan diktens rader. Det här är en bok
som hjälper läsaren att både upptäcka språket och djuren.”
– BTJ

BILDERBOK

Magisk och fantasifull
godnattsaga från bästsäljande
författare och illustratör
Emily Winfield Martin
Drömdjur
Bilderboken Allt fantastiskt du kan bli har på kort tid blivit något
av en modern klassiker som älskas av både stora och små.
I hemlandet USA har den sålt i snart en miljon exemplar sedan 2015.
Drömdjur av samma författare och illustratör är en godnattsaga som
säkert kommer att förtrolla lika många. Här tar barnens gosedjur med oss
på en resa till drömmens rike, där varje uppslag bjuder in till en magisk
värld att försjunka i. De vackra verserna tål att läsas om varje kväll under
lång tid framöver.
Originalets titel: Dream Animals Övers.: Jenny Kellerman Pillay
Inb. 32 s. Utk. jan. 978-91-7809-045-7

EMILY WINFIELD MARTIN bor i
Portland, USA och är verksam som
konstnär. Hon har gett ut ett flertal
barnböcker och blivit ett internationellt fenomen också genom sina
vackra prints, omisskännliga med
de mjuka, varmt inbjudande pasteller som är hennes signum.

950 000 ex
sålda i USA!
147 veckor på
New York Times
bestseller list
Originalets titel: The Wonderful Things
You Will Be Övers.: Lena Sjöberg
Inb. 36 s. 978-91-7337-859-8

För att inte väcka månen
Får du smyga fram på tå

POCKET
JANUARI

JANUARI

FEBRUARI

MARS

Patti Smith
Hängiven
Övers.: Peter Samuelsson
978-91-7809-038-9

Sylvain Neuvel
Sovande jättar
Övers.: Peter Samuelsson
978-91-7809-040-2
Ljudbok 978-91-7809-027-3

Maria Maunsbach
Bara ha roligt
978-91-7809-039-6
Ljudbok 978-91-7809-020-4

Aleksa Lundberg
Bögtjejen
978-91-7809-041-9
Ljudbok 978-91-7809-043-3

MARS

MARS

MARS

APRIL

Emma Knyckare
Hit med flaskan! Handbok för
panikslagna mammor
978-91-7809-049-5
Ljudbok 978-91-7337-973-1

Marianne Lindberg De Geer
Under belägring
978-91-7809-042-6

Roberto Saviano
Dödskyssen
Övers.: Ida Andersen
978-91-7809-050-1

André Aciman
Call me by your name
Övers.: Peter Samuelsson
978-91-7809-051-8
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