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ROMAN
Av författaren till

Call Me By Your Name

Hitta
mig
André Aciman

Fristående fortsättning på kultromanen Call me by your name
André Aciman
Hitta mig
Tjugofem år har gått sedan vi mötte Elio och Oliver en vibrerande
sommar på den italienska Rivieran.
Nu möter vi Elios far Samuel, numera frånskild, på ett tåg mot
Rom. Bredvid honom i kupén sitter en ung kvinna. De börjar prata.
Några timmar senare är de älskande och lovar varandra att aldrig
skiljas åt.
Elio bor i Paris och är konsertpianist. Efter en föreställning möter
han den dubbelt så gamle Michael, och de inleder en passionerad
kärlekshistoria. Men inom Elio lever minnet kvar av den första kär
leken och mötet med Oliver den där varma sommaren för länge
sedan. Oliver, som reste tillbaka till USA och bildade familj.
Nu är Oliver skild, barnen är utflugna och han funderar på att
återvända till Europa.
André Aciman blottlägger mästerligt psykets och kärlekens innersta
väsen när han tar oss tillbaka till en sommar och till den kärlek som
aldrig dör.

brombergs

Originalets titel: Find me. Övers.: Inger Johansson
Inb. ca 220 s. Utk. okt.
978-91-7809-075-4 E-bok: 978-91-7809-076-1

Om filmen
Call me by your name

”Livsförändrande
sommarnätter.”
SIGGE EKLUND

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

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

ROMAN

Rafflande moraliskt dilemma
från en av Englands största
Ian McEwan
Maskiner som jag
London 1980-tal. Charlie och Miranda är grannar, men också ett par.
Han hoppar mellan jobb, utan någon egentlig riktning 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. Övers.: Meta Ottosson
Inb. 400 s. Utk. aug. 978-91-7809-056-3
E-bok: 978-91-7809-055-6 Ljudbok: 978-91-7809-054-9

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.

Foto: Casia Bromberg

IAN McEWAN BESÖKER
STOCKHOLM 28–30 OKTOBER

MARIA MAUNSBACH (1990), bor i Malmö
och har studerat på skrivarlinjen på Fridhems Folkhögskola. Hon har varit programledare i radio, arbetar som skrivarlärare
och har under hösten 2018 arrangerat en
komedishow. Hon debuterade 2018 med
romanen Bara ha roligt.

POCKET
Maria Maunsbach
Bara ha roligt
978-91-7809-039-6

En ung kvinnas uppgörelse med
sig själv och osympatiska män
Maria Maunsbach
Hit, men inte längre
Margit är en djupt uttråkad trettioettåring som längtar efter något annat.
Vad det är vet hon inte riktigt. Hon vet bara vad hon inte vill: Hon vill inte
vara ensam och hon vill inte vara otrygg. Till följd av detta har hon fått en
pojkvän, som heter Andreas, och en socionomutbildning.
För att känna att hon har kontroll och makt över sitt liv åker Margit från
Malmö till Stockholm för att vara otrogen. Hon träffar Karl. Men det blir
inte som hon föreställt sig. Efteråt vet hon i alla fall att hon absolut inte
kan berätta för någon om det hon upplevt med honom.
Hit, men inte längre är en kvinnas uppgörelse med sig själv och de
osympatiska män som inte ger något tillbaka. En berättelse om längtan
efter att få vara mer än en praktisk funktion i andra människors liv.
Inb. ca 200 s. Utk. sept. 978-91-7809-077-8
E-bok: 978-91-7809-078-5 Ljudbok: 978-91-7809-089-1

Foto: Emma Larsson

ROMAN

Foto: Casia Bromberg

ROMAN

LINDA OLSSON föddes 1948 i
Stockholm men bor sedan många år
delvis i Auckland, Nya Zeeland. Hon
slog igenom med debutromanen
Nu vill jag sjunga dig milda sånger
(2006). Därefter har hon utkommit
med flera relationsromaner.

Stark kärlekshistoria med
oanade konsekvenser
Linda Olsson
Hamilton Beach
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 kärlek 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 reaktioner när katastrofen blir ett faktum, och hur lite vi känner dem som vi tror står oss allra närmast.
Inb. 248 s. Utk. 978-91-7337-987-8
E-bok: 978-91-7337-986-1 Ljudbok: 978-91-7809-047-1

ROMAN

Psykologisk thriller
i världsklass
Sylvain Neuvel
Bara människa
”Vi trodde hela tiden att det största hotet mot
mänskligheten 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 världsordning 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.
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 Ljudbok: 978-91-7809-048-8

Bok 1
ute nu

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. S
 ovande
jättar ligger på Pocketshops e
 ngelska
10-topplista sedan över ett år.

Originalets titel: Sleeping Giants
Övers.: Peter Samuelsson
Inb. 352 s. 978-91-7337-991-5
Pocket: 978-91-7809-040-2
E-bok: 978-91-7337-992-2
Ljudbok: 978-91-7809-027-3

Bok 2
ute nu

Originalets titel: Waking Gods
Övers.: Peter Samuelsson
Inb. 416 s.
978-91-7809-001-3
E-bok: 978-91-7809-002-0
Ljudbok: 978-91-7809-046-4

Foto: Ulla Montan

MEMOAR
PATTI SMITH BESÖKER
STOCKHOLM 19–20 JUNI
PATTI SMITH (1946) är författare, rockstjärna och poet. Hon tilldelades Polar
Music Prize 2011. Som författare slog hon
igenom med Just Kids (2010) som följdes
av M Train (2015) och Hängiven (2018).

Apans
år

Drabbande och vackert om ett år
fyllt av avsked, sorg och kärlek
Patti Smith
Apans år
I den kinesiska astrologin var 2016 Apans år, ett år som för Patti
Smith präglades av avsked till människor som stått henne nära.
Ett år då hon bevittnade vännerna Sam Shepards och Sandy
Pearlmans kamp med sjukdom och död. Båda hade hon lärt känna
när hon kom till New York i början av 1970-talet.
Det blir ett år fyllt av resande och turnerande, och på dess sista
dag fyller hon 70 år.
Apans år är en varm, kärleksfull och sorgsen tillbakablick. Suggestivt
och poetiskt låter Patti Smith tankar, minnen, drömmar flätas samman
i ett gränsland mellan dröm och verklighet.

bro m be rg s

Originalets titel: Year of the Monkey. Övers.: Peter Samuelsson
Inb. ca 120 s. Utk. okt. 978-91-7809-073-0 E-bok: 978-91-7809-074-7

Foto: Niklas Hellgren

TANKEBOK

Humoristiska betraktelser om
livet som ordningsmänniska
i en värld som hyllar bohemen
Linda Skugge
Ordentliga människor
”I hela mitt liv har jag spelat och låtsats vara någon jag inte är.
För att få vara med. Aldrig mer dessa lögner för att passa in.
Jag ska i stället vara stolt för att jag aldrig missat tåget.”
I denna självbekännande lovsång till ordentliga människor låter
Linda Skugge oss veta hur det är att alltid behöva vänta på andra
som kommer för sent, att behöva acceptera att andra sällan är
klara med sina arbetsuppgifter i tid, och hur det känns att leva som
ordentlig i en värld som hyllar motsatsen – den härliga och knasiga
Pippi Långstrump-personen som spiller, tar allt på volley och har noll
koll på sina prylar.
Ordentliga människor är en lika mycket ömsint och humoristisk
hyllning till det ordentliga och prydliga, som en vass stridsskrift
riktad mot det gränslösa och respektlösa. Det bohemiska verkar
idag vara normen och kaos förknippas med karriär, duktig är
nästintill en diagnos.

LINDA SKUGGE (1973) bor i Sollentuna
utanför Stockholm med man och barn.
Hon driver förlaget Constant Reader, samt
föreläser, skriver böcker och krönikor.
Linda Skugge har gett ut ett flertal böcker
i olika genrer.

Inb. ca 160 s. Utk. okt. 978-91-7809-059-4 E-bok: 978-91-7809-060-0

Foto: Casia Bromberg

ESSÄER

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.

åsa beckman väninnekören

åsa beckman

Om frågestrejkare,
vänterskor och kulturmän
från Årets Mediaamazon
Åsa Beckman

Väninnekören. Om livet bland kvinnor och män

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 har illustrationer av Stina Wirsén.
Mjb. 132 s. Utk. 978-91-7337-501-6
E-bok: 978-91-7337-500-9 Ljudbok: 978-91-7809-093-8

brombergs

samlade krönikor
med illustrationer
av stina wirsén

Foto: Casia Bromberg

MEMOAR

MUSSE HASSELVALL (1972) född
och bosatt i Stockholm är en svensk
passare, skådespelare, regissör,
kampsportsprofil och programledare.

Personligt om sorg, sårbarhet,
kärlek och manlighet
Musse Hasselvall

Sorgen. Smärta är vekhet som lämnar kroppen
Många känner kanske igen Musse Hasselvall som kampsportsstjärna. Andra har kanske sett honom i rollen som programledare
för ”PK-mannen” i SVT eller minns honom från Ztv.
Sorgen baseras på en serie inlägg i sociala medier som Musse började skriva kort efter att hans flickvän lämnat honom. Ett år tidigare
hade Musses pappa tagit sitt liv. Dessa två händelser utlöste en våg
av sorg så intensiv att den stora krisen blev oundviklig. Men mitt i all
smärta tvingades Musse att få syn på sig själv. Han såg den destruktiva relationen till sin pappa och började ana hur den påverkat vem
han själv har varit i sina kärleksrelationer.
Musses inlägg har här förvandlats till längre texter om separation,
sorg och sårbarhet. Om hur starkt dessa känslor kan sammankopplas med ordlös rastlöshet och aggressivitet. I Sorgen gör Musse ett
generöst och mycket personligt försök till att pussla ihop sig själv
som människa och man.
Inb. ca 120 s. Utk. sept. 978-91-7809-069-3
E-bok: 978-91-7809-070-9 Ljudbok: 978-91-7809-091-4

POPULÄRPSYKOLOGI

En bok om hjärnan,
hopp och handling
Katarina Gospic
Orädd. Med rädslan som drivkraft
Rädslan är en urkraft nödvändig för vår överlevnad. Genom vår
upplevelse av rädsla kommunicerar vår fantastiska hjärna hot och
fara. Dessutom ser den till att vi sedan för alltid kommer ihåg och
känner igen det som en gång hotat oss.
Rädsla är alltså primärt en sund och positiv drivkraft, men den kan
också övergå i ett tillstånd av förlamande ångest. Att spela på
människors rädsla kan också användas för att manipulera och styra.

ORÄDD
Med rädslan som drivkraft

Men vi behöver inte låta oss skrämmas eller hamna i detta
hämmande tillstånd som bara tar onödig energi. Genom att
ge oss ökad hjärnkunskap visar Katarina Gospic hur vi kan bli
mer m
 edvetna och hur vi kan vända rädslan till något konstruktivt.
Dags att göra den till en drivkraft.
Hennes kärnfulla uppmaning i denna bok är enkel:
För att vara modiga behöver vi gå utanför trygghetszonen
och vara rädda. Med rädslan som drivkraft kan vi få
den förändring vi vill se i våra liv och i världen.
BROMBERGS

Katarina
Gospic

Foto: Jenny Hammar

Inb. ca 160 s. Utk. augusti. 978-91-7809-061-7
E-bok: 978-91-7809-062-4 Ljudbok: 978-91-7809-090-7

NY POCKET

KATARINA GOSPIC (1984) är hjärnforskare, författare och
föredragshållare. Hon förekommer flitigt i tv och andra
media när det gäller att tala om hjärnans funktioner och särskilt i den digitala tidsåldern. Hon har tidigare givit ut böckerna Den sociala hjärnan, Välj rätt!, Neurodesign, Neuro
ledarskap, I huvudet på en banbrytare och H
 järnbalans.

Hjärnbalans
Pocket 978-91-7809-009-9
E-bok: 978-91-7809-008-2
Ljudbok: 978-91-7809-016-7

PRESENTBOK

Fin presentbok för alla
som älskar hästar
Antologi
Hästkärlek
Få djur har varit så viktiga för människan genom historien
som hästen. Den är en självklar del av mångas liv i form av
yrke eller som hobby och rekreation. Sveriges avlånga land är
fyllt av engagerade hästmänniskor och man uppskattar att så
många som en halv miljon på ett eller annat sätt har en häst
i sitt liv. Det kan vara till exempel genom trav, hästhoppning,
westernridning, ökengalopp eller helt enkelt bara en passion
för stallhäng och friridning. Gemensamt för dem alla
är kärleken till detta fyrfotade djur.
I Hästkärlek har vi samlat ett tiotal texter av några hästbitna
författare och skribenter, bland andra Sofie Sarenbrant, Petter
Alexis Askergren, Sanna Lundell, Nina Lekander, Emelie Cajsdotter, Cecilia Blankens, Malin Lagerlöf, Anna Hedenmo och
Musse Hasselvall.
Inb. ca 160 s. Utk. okt.
978-91-7809-071-6 E-bok: 978-91-7809-072-3

POPULÄRPSYKOLOGI

Uppdaterad nyutgåva av
populär tankebok om lycka
Nisse Simonson
Varför mår vi (fortfarande) så dåligt
när vi har det så bra?
Tankens kraft är större än vi tror. Man kan faktiskt tänka sig lycklig
genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det är vetenskapligt bevisat
att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre
än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i
slutändan på hur vi tänker om våra liv.
Både när lyckan ler och när solen går i moln.
NISSE SIMONSON (1942) är pensionerad överläkare och kirurg
med hjärnan som passion. Han är en av Sveriges mest uppskattade
föredragshållare och författare till fem böcker. Utifrån ett vardagsperspektiv resonerar Simonson här kring hur vi själva kan påverka
våra liv för att uppleva största möjliga lycka och välbefinnande.

Hft. ca 160 s. Utk. sept.
978-91-7809-081-5 E-bok: 978-91-7809-082-2

Foto: Anna Alexander Olsson

UNGDOM

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

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 skadad
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.
Inb. 312 s. Utk. 978-91-7809-052-5 E-bok: 978-91-7809-053-2

9–12 ÅR

Gripande för mellanåldern
om en gassande het sommar
när barndomen tar slut
Oskar Kroon
Vänta på vind
Vinga drömmer om havet. Hon tänker bli sjöman och segla till
avlägsna hamnar och kanske rädda en eller annan skeppsbruten.
Hemma i stan går mamma och är ledsen och pappa har flyttat
för gott.
Men nu är det sommar hos morfar på ön och allt det andra känns
långt bort. Morfar har gett Vinga en gammal snipa som hon ska
göra sjöduglig. På ön är allt som det alltid har varit, fast ändå inte.
Dagarna dallrar av hetta, och plötsligt börjar en tjej med svart
hatt dyka upp på stranden där snipan ligger. Vinga har sett henne
några gånger, Rut heter hon. Det enda de verkar ha gemensamt är
åldern och att de befinner sig på samma ö.
Ändå visar det sig vara så mycket mer.
Inkännande och med mycket värme berättar Oskar Kroon
om ett sommarlov då Vinga lämnar barndomen bakom sig.
Med avsked, nyvunnen vänskap och en strandad val lär hon sig
att stå stadigt i en storm.

OSKAR KROON (1980) är före detta
journalist som numera jobbar deltid som
bagare för att få tid att vara med sin familj
och hinna skriva. Han debuterade hösten
2018 med den kritikerrosade Mitt fönster
mot rymden, en b
 erättelse för 6–9-åringar,
illustrerad av Josefin Sundqvist.

Foton: Ingemar Kroon

Omslagsillustratör: Lisa Benk. Kart. ca 200 s. Utk. aug.
978-91-7809-065-5 E-bok: 978-91-7809-066-2

9–12 ÅR

Oupphörlig spänning
i fantastisk äventyrshistoria
Susanna Lönnqvist
Pilbergens skugga
En tidig morgon väcks Signe av ett pickande ljud mot fönstret.
Det är en liten fågel med glänsande fjäderdräkt – en signalsångare
– som bär med sig meddelandet: Kungen av sten, idag klockan åtta.
Utan minsta tvekan packar Signe ryggsäcken med nödvändigheter
och beger sig av i den råfuktiga morgondimman. Hon styr stegen
mot Grågläntan, där skogen breder ut sig och de spetsiga Pilbergen
reser sig i fjärran.
I 23 dagar har Signe väntat på budet, alltsedan Lumi fördes bort
av De Riktiga Störstas hantlangare. Lumi, sagoberätterskan och
vattenvändaren, men mest av allt Signes älskade moster. Var finns
hon nu? Och vad vill de henne egentligen? Hur ska Signe klara sig
under den långa ovissa vandringen, även om signalsångaren hittar
vägen och Ulltuve håller henne varm?
Pilbergens skugga är en härlig äventyrshistoria i samma anda
som Bröderna Lejonhjärta och Ishavspirater.
Susanna Lönnqvists klassiska skildring av det Goda i kamp
mot det Onda berättas med stigande spänning och med ett
fantastiskt galleri av karaktärer som Signe träffar utmed sin
stundtals mycket farliga väg. En bladvändare av högsta klass!
Detta är den första boken om Pilbergen.

SUSANNA LÖNNQVIST (1976) är finlandssvensk författare och barnbibliotekarie, bosatt
i Norrköping med man, barn och katter.
Hon har tidigare gett ut två böcker om Lilja
Lind, privatdetektiv (Den försvunna diaman
ten och Lappen utan ledtråd) för 6–9-åringar,
samt mysrysaren Gåvan för slukaråldern.

Foton: Tom Isaksson

Omslagsillustratör: Josephine Lawrence. Kart. ca 250 s. Utk. aug.
978-91-7809-063-1 E-bok: 978-91-7809-064-8

VÅRENS SKÖNLITTERÄRA NYHETER
NICOLE KRAUSS
BESÖKER STOCKHOLM
OCH BOKMÄSSAN I
GÖTEBORG
24–30 SEPTEMBER

Yrsa Keysendal
Friläge
Inb. 228 s.978-91-7809-026-6
E-bok: 978-91-7809-035-8

Nicole Krauss
Dunkel skog
Övers.: Inger Johansson
Inb. 320 s. 978-91-7337-776-8
E-bok: 978-91-7337-777-5

Sylvain Neuvel
Gudarna vaknar
Pär Lagerkvist
Gäst hos verkligheten
Inb. 112 s. 978-91-7809-031-0

LYRIK

Övers.: Peter Samuelsson
Inb. 416 s. 978-91-7809-001-3
E-bok: 978-91-7809-002-0
Ljudbok: 978-91-7809-046-4

BILDERBÖCKER

Jennie Spetz
Förberedelser

Emily Winfield Martin
Drömdjur

Hft. 80 s. 978-91-7809-023-5

Övers.: Jenny Kellerman Pillay
Inb. 32 s. 978-91-7809-045-7

Marcus-Gunnar Pettersson
Rädd som en hare,
dum som en gås
Inb. 32 s. 978-91-7809-044-0

VÅRENS FACKLITTERÄRA NYHETER

Karin Alvtegen
berättar för Karin Thunberg
Osynligt sjuk. Medan livet
passerar

Bodil Jönsson
Gott om tid

Hft. 256 s. 978-91-7809-028-0
E-bok: 978-91-7809-029-7
Ljudbok: 978-91-7809-030-3

Hft. 176 s. 978-91-7809-036-5
E-bok: 978-91-7809-037-2
Ljudbok 978-91-7809-087-7

Håkan Matson och
Anders Nilsson
Volvos revansch
Så befriades tigern
Inb. 256 s. 978-91-7337-933-5
E-bok: 978-91-7337-934-2

Calle Brunell
Man. I ljuset av #metoo
Inb. 132 s.
978-91-7809-024-2
E-bok: 978-91-7809-034-1

ÄVEN TILLGÄNGLIG
PÅ ENGELSKA!
Övers.: Ruth Urbom
Volvo’s Comeback
Inb. 260 s. 978-91-7809-068-6

VÅRPOCKET
André Aciman
Call me by your name
Övers.: Peter Samuelsson
Marianne Lindberg De Geer
Under belägring
Emma Knyckare
Hit med flaskan!
Aleksa Lundberg
Bögtjejen

Maria Maunsbach
Bara ha roligt
Sylvain Neuvel
Sovande jättar
Övers.: Peter Samuelsson
Roberto Saviano
Dödskyssen
Övers.: Ida Andersen
Patti Smith
Hängiven
Övers.: Peter Samuelsson

MAJPOCKET

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

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

AUGUSTIPOCKET
kirk wallace johnson

Fjäder

tjuven
skönhet, besatthet
och århundradets
naturhistoriska kupp

SYLVAIN NEUVEL
Gudarna vaknar
Orig. titel: Waking Gods
Övers.: Peter Samuelsson
978-91-7809-067-9

KIRK WALLACE JOHNSON
Fjädertjuven
Orig. titel: The Feather Thief
Övers.: Marianne Mattsson
978-91-7809-088-4
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Omslagsillustration: Stina Wirsén

FERNANDO ARAMBURU
Patria
Orig. titel: Patria
Övers.: Manni Kössler
978-91-7809-083-9

