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Helga drar sakta igen dörren till det hus hon bott i de senaste sju åren. 
Men innan hon lämnar huset för gott måste hon tillbaka till Hamilton 
Beach en sista gång. 

Hon vill ta farväl av den plats som hjälpt henne att överleva den 
överrumplande häftiga kärlek hon mötte i Paris åtta år tidigare. En kär-
lek som fick omvälvande konsekvenser i hennes liv. Ett älskat barn, ett 
lyckligt familjeliv i det lilla huset vid stranden – och så en katastrof som 
slog sönder den nya idylliska tillvaron.

Hamilton Beach visade sig bli en förlåtande plats utan krav. Hon har 
gått dit varje dag i nästan sju år. Men så mötte hon Wills, som hjälpte 
henne att fatta ett livsavgörande beslut. 

Hamilton Beach handlar om hur vi överlever – eller inte överlever – när 
det allra svåraste drabbar oss. Hur oförberedda vi är på våra egna reak-
tioner när katastrofen blir ett faktum, och hur lite vi känner dem som vi 
tror står oss allra närmast. 

Linda Olsson
Hamilton Beach

Stark kärlekshistoria med 
oanade konsekvenser

Inb. ca 250 s. Utk. maj. 978-91-7337-986-1 
E-bok: 978-91-7337-987-8  Ljudbok: 978-91-7809-047-1

LINDA OLSSON föddes 1948 i 
Stockholm men bor sedan många år 
också i Auckland, Nya Zeeland. Hon 

slog igenom med debutromanen 
Nu vill jag sjunga dig milda sånger 
(2006). Därefter har hon utkommit 

med flera relationsromaner. 
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ROMAN

”Jag tömde ut skrinets innehåll på bordet och  räknade 
breven. Det var fyrtiosex stycken i den ena högen. 
 Breven från den första tiden. När du rest tillbaka och jag 
var kvar i Paris. Du hade skrivit fyra fler än jag, men 
mina var längre. Där fanns några  vykort också, de  flesta 
från mig. I  några av mina brev hittade jag  pressade 
blad och blommor och en liten torkad skal bagge som jag 
minns att jag hittade utanför kapellet i Lure.”

POCKET
Nu vill jag sjunga dig 
milda sånger
978-91-7337-703-4

En syster i mitt hus
978-91-7337-832-1

I skymningen sjunger 
koltrasten
978-91-7337-654-9
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Ian McEwan
Maskiner som jag

IAN McEWAN (1948) 
anses vara en av Englands främsta författare. 
Ett urval av hans romaner: Cementträdgården, 
Hetta, Kärlekens raseri, Amsterdam, Försoning,
På Chesil Beach, Domaren och senast Nötskal.
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London 1980-tal. Charlie och Miranda är grannar, men också ett par. 
Han hoppar mellan jobb, utan någon egentlig inriktning i livet. Hon 

är en målmedveten student. 
Men Miranda visar sig bära på en mörk hemlighet. Allting avslöjas 

när Charlie köper Adam, en mänsklig robot. Adam är så nära en 
människa man kan komma, både till det yttre och det inre. Han har 
till och med sex med Miranda och kan röras till tårar. Snart kastas 

dessa tre in i ett triangeldrama med stora konsekvenser.

Ian McEwan är en mästare på att hålla upp en spegel framför oss 
och får oss att ställa frågorna: Vad innebär det att vara människa? 

Vad är liv? Kan en maskin till fullo förstå det djupt mänskliga och 
handla därefter? 

Maskiner som jag är ett rafflande moraliskt dilemma som obönhörligt 
avslöjar vad som kan hända när vi människor uppfinner sådant som 

ligger bortom vår kontroll.

Originalets titel: Machines like me. Översättning: Meta Ottosson
Inb. ca 320 s. Utk. aug.

978-91-7809-054-9 E-bok: 978-91-7809-055-6 Ljudbok: 978-91-7809-056-3

Ian McEwan
Maskiner som jag

Rafflande moraliskt dilemma 
från en av Englands största  

ROMAN

ETT URVAL AV IAN McEWAN I POCKET

På Chesil Beach
Orig. titel: On Chesil Beach

Övers.: Maria Ekman
978-91-7337-788-1

Domaren
Orig. titel: The Children Act

Övers.: Niclas Hval
978-91-7809-025-9

Nötskal
Orig. titel: Nutshell

Övers.: Meta Ottosson
978-91-7337-837-6

Försoning
Orig. titel: Atonement
Övers.: Maria Ekman
978-91-7337-770-6

Lördag
Orig. titel: Saturday
Övers.: Maria Ekman
978-91-7337-714-0



Hft. 80 s. Utk. januari.  978-91-7809-023-5
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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, den följdes av Gudarna 
vaknar och avslutas nu med Bara människa. 

 Sovande jättar har legat på  Pocketshops 
 engelska 10-topplista sedan ett år och bl a ut-

nämnts till Årets översatta roman i Japan 2018.
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Sylvain Neuvel
Bara människa

”Vi trodde hela tiden att det största hotet mot 
 mänsklig heten skulle komma utifrån. Vi hade fel. 

Människan är sin egen största fiende.”

Forskaren Rose Franklin har ägnat hela sitt liv åt att förstå 
den mystiska händelse då hon som barn föll ner i ett slukhål 

och vaknade upp i en stor hand av metall. Hon har upplevt 
hur robotar invaderat jorden och dödat miljontals människor. 

Hon har blivit bortförd av robotar och tillbringat tio år i en 
annan värld. När hon återvänder till jorden har en ny världs-

ordning vuxit fram med nya allianser och maktblock som 
bekämpar varandra. Medan mänskligheten står på randen till 

ett fullskaligt krig måste Rose välja sida.

 Men att göra det rätta, kan vara det sista hon gör. 

Psykologisk thriller i 
världsklass

Originalets titel: Waking Gods 
Övers.: Peter Samuelsson

Inb. 416 s. 
978-91-7809-001-3 

E-bok: 978-91-7809-002-0 
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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

Originalets titel: Only Human Övers.: Peter Samuelsson
Inb. ca 320 s. Utk. aug. 978-91-7809-003-7 E-bok: 978-91-7809-002-2

ROMAN



VÄNINNEKÖREN

ÅSA BECKMAN
tankar om män och kvinnor mitt i livet 

ÅSA BECKMAN (1961) är biträdande 
kulturchef, krönikör och kritiker på 

 Dagens Nyheter. Hon har tidigare gett 
ut essäsamlingen Jag själv ett hus av 
ljus. Tio kvinnliga poeter. 2018 utsågs 

hon till Årets Mediaamazon. 



VÄNINNEKÖREN

ÅSA BECKMAN
tankar om män och kvinnor mitt i livet 

ESSÄER

Om frågestrejkare, 
 vänterskor och kulturmän 
från Årets Mediaamazon

Åsa Beckman
Väninnekören

Om livet bland kvinnor och män 

Mjb. 128 s. Utk. maj
978-91-7337-500-9 E-bok: 978-91-7337-501-6

Ju äldre jag blir desto mer 
 imponerad och ömhjärtad 
blir jag av hur  självgående 
många kvinnor är. De 
 planerar lektioner, för-
bereder kundmöten, kör 
traverser och går fram till 
 operationsborden, utan att 
 kräva den ständiga upp-
märksamhet män får.  

De har varit tvungna att 
 arbeta upp sin egen själv-
känsla.

Det tar ofta längre tid. 
Men när det väl är gjort 
 sitter den som berg. 
 

Varför är det oftast kvinnor som ställer frågor i samtal? 
Varför är det en triumf för äldre män att ha unga kvinnor? 

Och varför har vår tid så svårt med äldre kvinnors kroppar? 
Åsa Beckman är en av samtidens mest uppskattade och 

lästa krönikörer. Med skarp och varm blick fångar hon allt 
det osynliga som pågår mellan män och kvinnor i vardagen – 

där mycket av livet levs.

Boken är illustrerad av Stina Wirsén. 

EJ FÄRDIGT OMSLAG!
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väninnekören

samlade krönikor 
med illustrationer 

av stina wirsén 



Explosivt om tonårskärlek 
som  skaver och helar 

Ebba Hyltmark
Jag kan nästan känna solen

Det finns de som är lagom, och det finns de som är för mycket. Fast 
på ett bra sätt. Det är tanken som drabbar Siri första gången hon ser 
Vega. Vega med hår som eld och ögon som is och ett sätt som både 
förför och förvirrar en helt lagom 15-årig tjej som Siri. 

Vega är som pistolskott, som något Siri inte visste att hon saknade 
i sitt liv, men hur hanterar man egentligen pistolskott utan att bli ska-
dad eller oavsiktligt skada någon annan? 

Jag kan nästan känna solen är en stark och gripande ungdomsbok om 
att hitta något som man inte visste att man sökte efter – och modet 
att våga hålla fast vid det för allt man är värd. 

Ebba Hyltmark debuterade våren 2018 endast 17 år gammal med 
den kritikerrosade Alla suger och det är ingens fel. Den nya boken 
utspelar sig på samma högstadium, men kretsar kring ett helt nytt 
persongalleri, även om läsare av den första boken kommer att känna 
igen vissa karaktärer.

Inb. ca 250 s. Utk. maj. 
978-91-7809-052-5 E-bok: 978-91-7809-053-2

UNGDOMSBOK

”Hyltmark skriver rappt 
och roligt om högstadiets 
plågsamma vardag. Li är 
befriande sur och har en 
fantastisk musiksmak.”

– DN

Alla suger och det är ingens fel
Inb. 256 s. Utk. 
978-91-7337-944-1 
E-bok: 978-91-7337-945-8



EBBA HYLTMARK (2001)
bor i Landskrona och går gymnasiet 
i Lund. Hon debuterade 2018 med 
Alla suger och det är ingens fel. 
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ESTHER PEREL
Kärlekskris

Orig. titel: The State of Affairs
Övers.: Linda Skugge
978-91-7809-057-0

KATARINA GOSPIC
Hjärnbalans. Digital detox 

i en uppkopplad vardag
978-91-7809-009-9

Ljudbok 978-91-7809-016-7

EBBA HYLTMARK
Alla suger och det är ingens fel 

978-91-7809-058-7
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”Briljant!” – Alain de Botton

..

www.brombergs.se

Författarfoto: Karen Harms

Omslagsdesign och foto: Adalis Martinez

Omslagsadaption: Jenny Kellerman Pillay 

ESTHER PEREL, psykoterapeut och författare till den 
uppmärksammade boken Lust – Håll glöden levande 

i långa relationer, utmanar här vår syn på otrohet.

Otrohet har existerat ända sedan tvåsamheten uppfanns, liksom den 
skamfyllda stämpel som otroheten bär med sig. En otrohetsaffär 

kan innebära slutet för ett par, ja, den kan utmana hela deras identitet. 
Hur ska vi förhålla oss till detta så laddade tabu? Trots denna så vanliga 
mänskliga erfarenhet, är otrohet som företeelse så lite utforskad på 
djupet. 

Vad menar vi egentligen när vi pratar om otrohet? Varför drabbar den 
även lyckliga förhållanden? Kan man älska fler än en person  samtidigt? 
Kan man gardera sig mot otrohet i ett förhållande? Och kan den till 
och med leda till något gott?

ESTHER PEREL har träffat hundratals par som upplevt otrohet. Svek 
gör ont och ger djupa sår, men det är möjligt att läka. En affär kan 
även öppna för ett nytt och djupare förhållande. Otrohet är en livs
omskakande erfarenhet som rör vid vårt allra innersta och får oss att se 
på kärlek och lust på ett nytt sätt. 

Rakt, insiktsfullt och underhållande utforskar Perel hur vi lever 
tillsammans. Kärlekskris – Gå vidare efter otrohet utmanar våra före
ställningar kring kärlek och begär. För som Perel konstaterar: ”Kärlek är 
besvärlig och otrohet är värre än så. Men den är också en oöver träffad 
väg in i hjärtats alla vrår.”
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”Esther Perel får oss att omvärdera våra djupt 
rotade föreställningar och påminna oss om 

meningen med att vara älskande […] 
Tack och lov för denna kvinna!”

LENA DUNHAM, författare till 
Not That Kind of Girl

”Jag har egentligen skrivit en bok om 
 relationer genom otrohetens lins, 

snarare än en bok om otrohet i sig.”

ESTHER PEREL, Dagens Nyheter

Psykoterapeuten och den bästsäljande författaren 
ESTHER PEREL är en av dagens mest tongivande och 
spännande röster inom psykoterapin med  inriktning på 
relationer. Hon talar nio språk, driver en terapi verksamhet 
i New York City och är anlitad som organisationskonsult av 
flera stora världsföretag. Hennes mycket uppskattade TED 
talks har haft uppemot 20 miljoner visningar och boken 
Lust – Håll glöden levande i långa relationer, har blivit ett 
internationellt fenomen och översatts till 25 språk. Hennes 
senaste bok, Kärlekskris – Gå vidare efter otrohet, har även 
den blivit en bästsäljare. Esther Perel är vidare producent 
och programledare för den populära podcasten Where 
Should We Begin? 

För mer information, se EstherPerel.com eller följ henne 
på instagram @EstherPerelOfficial

ISBN 978-91-7337-993-9

9 789173 379939

hjärn
balans

katarina
gospic

Digital detox i en uppkopplad vardag


