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Böcker =
yttrandefrihet!
DET ÄR NÅGOT av det finaste man kan göra – att jobba
på förlag. Och det är värt att fira. 2019 fyller Ordfront
50. Och Galago 40. Vi passar dessutom på att fira Alfabeta 40, som fyllde 2018.
Tillsammans är det 130 år av förlagserfarenhet.
130 år av manusläsning, av refuserande, redigerande
och säljande.
130 år av yttrandefrihet.
För det är ju i grunden det vi jobbar med. Se till att
människors tankar når ut till så många som möjligt.
Det handlar om att se till att tankarna som en författare
eller tecknare tänker blir lika klara som en vindlande
fjällbäck.
Det är just det.
Se till att något kontroversiellt ändå läses. Något
gulligt ändå har sin tagg. Något taggigt ändå kan få
spreta i frihet.
Yttrandefriheten är idag hotad från många olika
håll – från den alltmer oreglerade marknaden, från
auktoritära krafter och även av politiker som vill väl.

Och då är det fint att jobba på Fiskargatan 8 – en
plats där det är högt i tak och där vackra akvareller,
svarta streck, praktfull poesi, prickiga prosastycken,
raka romaner, svidande satirer och dristiga debattexter
får samsas i det dagliga arbetet med att göra yttrandefriheten verklig.
Genom böcker. Och tidskriften Galago.
Genom val. Fria val. Vi kan välja fritt, för vi har en fin
gammal yttrandefrihet som skyddar oss.
Och vi jobbar med den varje dag.
Och har nu gjort det tillsammans i 130 år.
Det är stort. Vackert. Och viktigt.
Hurra!

Dag Hernried
förläggare på Alfabeta
Pelle Andersson
förläggare på Ordfront
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Gissa bäret!

Vilket nordiskt superbär har
funnits i 1500 olika sorter, innehåller 20 gånger
mer C-vitamin än apelsin och spreds troligen över
världen med vikingaskepp? Svaret hittar du på s. 17.
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ALLDELES EGNA
PODCAST? Här möter

du våra aktuella författare i
spännande samtal om allt från
rödvin till rymdödlor, städning
och konsten att värja sig från
andras lyckade liv på sociala
medier. Prenumerera där
poddar finns, eller lyssna direkt
på www.ordfrontforlag.se
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Efter den prisbelönta dokumentärserien Creating Freedom bestämde
sig den brittiske filosofen Raoul Martinez för att grundligt undersöka
frihetens psykologi, ekonomi, vetenskap och filosofi i det revolutionära praktverket Frihet – Makt, kontroll
och kampen för vår framtid. Nu kan du
vinna ett ex! Allt du behöver göra är att
svara på följande fråga:

Var garanteras vår yttrandefrihet?
1. Censurmyndigheten
X. De svenska grundlagarna
2. På Flashback
Skicka ditt svar till
forlagsassistent@ordfrontforlag.se
senast sista januari. I februari drar vi fem
vinnare! Läs mer om boken på s. 16.

NYHETSB
Mejla info@ REV?
alfabeta.se
för
Alfabetas n
yhetsbrev o
ch
marknad@
ordfrontforl
ag.se
för Ordfro
nts nyhetsb
rev.

Björnar är jättedåliga husdjur
”En avlägsen släkting till mig hittade en gång en övergiven björn
unge i skogen. Han hade inte hjärta att lämna kvar den och utan
att konsultera några handböcker (låt mig gissa, det finns inga
böcker om att skaffa björn?) lyfte han ner björnen i sin ryggsäck
och tog med den hem. Sedan fick den växa upp som ett husdjur,
tillsammans med hundarna på gården,
och tillsammans levde de lyckliga i alla
sina dagar. Not. Faktum är att fullvuxna
björnar är jättedåliga på att vara husdjur.
Superproffs som vilda, helt säkert. Men
som husdjur? Fruktansvärda! Och
med den berättelsen i bak
huvudet skrev jag en bok.”
Lisa Ragvals, som debuterar med bilderboken
Det kommer en grävling,
med bilder av Anna-Karin
Garhamn.

GRATTIS PÅ
FÖDELSEDAGARNA!
2019 är det 50 år sedan föreningen Ordfront
startade sin publicistiska verksamhet. Galago
föddes tio år senare och fyller alltså 40 år
2019. Föreningen Ordfront är i dag ansvarig
för DemokratiAkademin, MR-dagarna och
Ordfront magasin. Ordfront förlags och
Galagos huvudägare är numera Alfabeta, som
nyss fyllt 40! Vi firar alla dessa födelsedagar
genom att fortsätta arbeta tillsammans
för yttrandefrihet, mänskliga
rättigheter och demokrati.

I mars kommer
Mattias Käck och
Ida Björs med
bilderboken Tiden
tar semester om
tidens och livets
tempo ur barnets
perspektiv.

Hur gör du för
att hinna med?
Dela med dig av
dina tips och vinn
ett ex av boken!
Maila
Tänker att på
vepantill
kan det vara utan YEARS
info@alfabeta.se
men sen kan jag ju göra med både ÅR och
YEARS till annat.
Aning
bättre balans i det hela
senast
1 mars.
med years/år.
Gör epsar sen om dom är ok

Visste du att
vi är fyra finfina förlag som delar
lokaler? Ganska mysigt tycker vi.
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Den som
hackar

√ Lättläst skräck för mellanstadiet
√ Nu och då i en kuslig blandning
√ Ruskigt, rysligt, ruggigt

THOMAS HALLING
Ny serie m
ed
lättläst skrä
ck

Foto Hallustrated

9–12 ÅR | Albin
och hans mamma har precis
flyttat in i det
gamla huset vid kyrkan. De kan inte
undgå att lägga märke till fåglarna på
kyrkogården. Hundratals svarta råkor!
Snart börjar det hända otäcka saker.
En skräckhistoria i nutid med övernaturliga inslag.
Den som hackar är den första delen i
en serie om tre böcker.

Omslag Eric Thunfors
133 x 200 mm | Inbunden | 128 s
Utk april | 978-91-501-2016-5

Fans – Motståndarna,
Förföljda och Uppgörelsen

THOMAS HALLING fd mellanstadielärare,
debuterade 1995 och är en av landets
mest lästa barn- och ungdomsboksförfattare.

√ Kärlek, fotboll och spänning
√ Favoritserie i nytryck
√ Läslust för 9–12

ARNE NORLIN & ANDREAS PALMAER

»Spännande
berättelse om
supporter
kultur« Per
Israelsson, DN
»Berättade
i ett högt
tempo med
mycket spän
ning.« Stina
Nylén, GP

9–12 ÅR | En smart, spännande och
välskriven serie om fotboll, omöjlig
kärlek och om hur långt ett hängivet
fan kan gå i sin kärlek till laget.

Omslag Niklas Lindblad | 145x 205 mm | Mjukband | 192 s | Utk mars
Motståndarna 978-91-501-2054-7 | Förföljda 978-91-501-2055-4
Uppgörelsen 978-91-501-2056-1

9–12 / 6–9 ÅR | 7

Världens sämsta fotbollslag
och andra fantastiska förlorare
ANDREAS PALMAER

ANDREAS PALMAER är journalist, redaktör
och författare till många kapitelböcker
bland annat Vandraren utan ansikte och böckerna
om Sant eller falskt. Tillsammans med Arne Norlin
har han skrivit serien Fans.

Foto Magnus Liam Karlsson

9–12 ÅR | Här skriver Andreas Palmaer förlorarnas historia i överraskande,
roliga och berörande berättelser. Boken
lämnar läsaren med en positiv känsla –
det är inte så farligt att misslyckas!
”En bibliotekarie säger till en barn
grupp: Jag har fått in två nya böcker,
men ni får bara låna en av dem. Den ena
heter Boken om världens bästa fotbolls
lag. Den andra heter Boken om världens
sämsta fotbollslag. Vilken bok vill ni
helst läsa? 90 procent av barnen röstar
alltid på Boken om världens sämsta fot
bollslag.” Andreas Palmaer under ett av
sina författarbesök.

√ Äntligen en rolig bok om att misslyckas
√ Sanna berättelser ur det verkliga livet.
√ Lättläst för 9–12

Omslag Ola Skogäng | 145 x 205 mm | Inbunden | 80 s
Utk mars | 978-91-501-2050-9

Vilma och den
lösa tanden ABBY HANLON
6–9 ÅR | Vilma har en lös tand.
Hon är så upphetsad över detta
att hon nästan inte kan prata om
något annat. Hennes syskon blir
galna på henne (som vanligt).
Men vad värre är, h
 äxan Gloria Glufs blir svartsjuk och
kommer på att hon ska kidnappa tandfén och sno hennes jobb! Vilma får ta alla sina vänner, både de verkliga
och de som är på låtsas, till hjälp för att rädda tandfén åt
jordens alla barn – och för att få sin peng…
Vilma och den lösa tanden är den fjärde boken om
Vilma. Här får vi träffa både nya och gamla vänner och
låtsaskompisar, precis som det ska vara i Vilmas fantasifulla och knasiga värld.

Perfekt för
högläsnin
g!

ABBY HANLON är lärare och barnboksförfattare från
Brooklyn. Tidigare delar i serien: Vilmas vilda värld,
Vilmas riktiga kompis och Vilma Superhjälte.
Översättning Caroline Bruce | 140 x 190 mm | Inbunden
160 s | Utk mars | 978-91-501-2047-9

√ Hög charmfaktor i text och bild
√ Fantasi och verklighet blandas – stor igenkänning
√ Läsa högt, läsa själv, passar perfekt i förskoleklass

8 | 9–12 ÅR

√ En av världens mest populära serier
√ Såld i miljontals exemplar
√ Läslust för 9–12

Vår supersmarta
trädkoja med
104 våningar
ANDY GRIFFITHS & TERRY DENTON
9–12 ÅR | Andy och Terrys trädkoja har vuxit till 104
våningar. Här finns nu en oändlig oändlighetstrappa,
en tankevåning för djupa tankar, en rapbank, ett Mount
Everest, en stor fästning som är förstärkt med en extrastark
fästningsförstärkare samt en pengamaskin (som också
tillverkar honung!).
Andy och Terry är som vanligt sena med lämningen av
den nya boken. Det börjar bli panik (igen …)! Till råga på
allt har Andy sån tandvärk att han inte alls kan komma på
nåt kul att skriva om. Som tur är har Terry en idiotsäker
plan. Så vad kan gå fel?
ANDY GRIFFITHS är Australiens mest populära författare
och har skrivit över 25 böcker. Hans böcker har legat på
New York Times Bestsellerlista, vunnit 50 priser och sålt
i över 5 miljoner exemplar världen över.
TERRY DENTON är illustratör från Australien och samarbetar
ofta med Andy Griffiths.
Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén | 145 x 205 mm
Inbunden | 352 s | Utkommen | 978-91-501-2049-3

6–9 ÅR | 9

√ Coolt, roligt, spännande och lättläst
√ Perfekt för nybörjarläsaren
√ Böckerna har blivit en stor internationell succé,
översatta till över 30 språk

Tuffa gänget
En gas i galaxen

Filmatisera
s
av DreamW
orks

AARON BLABEY
6–9 ÅR | Dr Marmelad hotar att förgöra jorden. Han har
stuckit till månen och lämnat ett jättekaos efter sig med
alla zombiekatter, zombiehundar, zombiedelfiner etc.
Tuffa gänget måste stoppa honom!
Uppe i rymden ”råkar” Herr Varg bli utestängd och
svävar omkring i tyngdlöshet utanför raketen.
Men han är inte ensam – inuti rymddräkten finns
även Herr Piraya och han har ätit 37 burritos …
AARON BLABEY är en australiensisk författare och illustratör. Han har skapat flera prisbelönta bilderböcker
och har tidigare arbetat som skådespelare.
Första delen i den populära serien nominerades till
Deutscher Jugendliteraturpreis och blev utsedd till
Children’s Book of the Year Australia, 2016.

Översättning Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn
145 x 205 mm | Inbunden | 144 s | Utk mars
978-91-501-2048-6

OM TIDIGARE TITLAR:

»Precis som i tidigare
delar är intrigen hals
brytande, actionspäckad
och full av en ironisk men
hjärtlig sorts humor, som
lyckas vara tilltalande för
såväl barn som vuxna.«
Jacob Åström Wennbom,
BTJ
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Tiden tar semester
MATTIAS KÄCK & IDA BJÖRS
3–6 ÅR | ”Vi såg Tiden rusa fram
i full fart. Hon stannade hos oss
och suckade.
– Allt händer samtidigt. Jag
hinner inte med!”
Tiden längtar efter en lång semester. Hon vill drömma sig bort,
hon vill stanna länge på ett enda
ställe. Vad händer när Tiden tar
semester? Och vilka ska egentligen ta över när Tiden är bortrest?
Mattias Käck debuterar med
en både poetisk och vardagsnära
skildring av tiden och livets tempo sett ur två barns perspektiv.
Ida Björs illustrationer fångar
magin mitt bland lekplatser och
höghus.

√ Tiden ur barnets perspektiv
√ Poetisk och vardagsnära
√ Bilderna fångar magin och
vardagen

MATTIAS KÄCK har studerat skrivande på bland annat Nordens
folkhögskola Biskops Arnö. Han
arbetar som bibliotekarie och har
tidigare medverkat i tidskrifter
som Lyrikvännen och Horisont.
IDA BJÖRS arbetar som konstnär
och illustratör. Hon har illustrerat
flera bilderböcker, samt medverkat i bland annat Dagens Nyheter
och Tidningen Hemslöjd.

210 x 280mm | Inbunden | 32 s | Utk mars
978-91-501-2006-6

Hur ska det gå för Toribio?
ISOL
TORIBIO ÄR två
och ett halvt år
och hans föräldrar älskar honom
väldigt mycket. Men
de skulle också älska
att till exempel få
sova lite mer. Kanske
finns det en lösning
på familjens problem?
En humoristisk beskrivning av
de olika situationer som uppstår

Tidigare titlar på Alfabeta: Petit,
monstret (2013), En anka är bra att ha
(2013), Nocturne – recept på drömmar
(2014) och Minstingen (2015).
Översättning Dag Hernried | 200 x 250 mm | Inbunden
36 s | Utk april | 978-91-501-2059-2

√ Humoristisk historia
√ Stor igenkänning
√ Perfekt presentbok
när man lever med ett litet barn.
Stor igenkänning utlovas.
ISOL tilldelades 2013 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Ur juryns motivering:
”Isol skapar bilderböcker i
barnets ögonhöjd. Hennes bilder
vibrerar av energi och explosiva
känslor.”
Ny bok från en
Almapristagare

3–6 ÅR | 11

Det kommer
en grävling

√ Knasig och överraskande
√ Roliga och fascinerande fakta om djur
√ Detaljerade illustrationer

LISA RAGVALS &
ANNA-KARIN GARHAMN
3–6 ÅR | Så länge Abbe kan minnas har han önskat sig
ett husdjur. Helst skulle han vilja ha en hund men hans
pappa är rädd för hundar. Abbe känner bara en som
har ett husdjur. Det är farfar, han har en grävling under
huset. En grävling, tänker Abbe, en grävling skulle
man ha ...
Så flyttar grävlingen in. Det är spännande! Grävlingen är nyfiken och vill leka mest hela tiden. Tänk att
Abbe har lyckats hitta det perfekta husdjuret! Eller har
han det?
Det kommer en grävling är den första delen i serien
Abbes vilda husdjur, roliga och fartfyllda böcker för
djurtokiga läsare. I kommande böcker möter vi bland
annat en älg, en bäver och en fjällämmel och gissa vad
de har gemensamt? De är helt HOPPLÖSA som husdjur!
I mitten av varje bok finns dessutom ett faktauppslag.
LISA RAGVALS är född och uppvuxen i Umeå men bor
idag i Hägersten i Stockholm. Hon har jobbat med barnböcker under större delen av sitt yrkesverksamma liv.
ANNA-KARIN GARHAMN är utbildad textilformgivare
som blev barnboksillustratör av en slump. Hon bor
i Belgiens blåaste hus i staden Gent. På fritiden driver
hon ett rullskridskolag, ett lite galet projekt som blev till
efter karriären som rollerderbyspelare.
210 x 260 mm | Inbunden | 32 s | Utk mars | 978-91-501-1990-9
Foto Privat
Foto Privat

Fartfyllt fö
r
djurtokiga
läsare
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Säg hej till Gruffalon
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

√ Charmig pekbok
√ I stadig kartong för de allra yngsta
√ Utstansade hål i boksidorna

Foto Murdo Macleod

JULIA DONALDSON och AXEL SCHEFFLER
har samarbetat kring många roliga
bilderböcker. Den mest kända är den
om Gruffalon.

Foto Peder Lingdén

0–3 ÅR | Följ med
Grufalon 2
0 år!
den lilla musen
på promenad
bland djuren i skogen. Där är räven,
ugglan, ormen och … ja vem då?
En enkel pekbok där barnet får kika
genom utstansade hål i boksidorna och
säga hej till de olika djuren.

Stugan är
trång som
en skokartong

Översättning Anna Bogaeus | 135 x 135 mm | Kartong
18 s | Utk mars | 978-91-501-2051-6

JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER

Max och Maja
Den lilla pölen
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER
3–6 ÅR | Max och Maja leker så intensivt att Max
glömmer att han är kissnödig. Plötsligt är det en pöl på
golvet! Vad har hänt?
Nu i nyutgåva till kalaspris.

3–6 ÅR | Stugan är trång som en sko
kartong är en rolig saga på rim med ett
mycket fiffigt slut.
Nu i nyutgåva till kalaspris.

√ Av populära Julia Donaldson
och Axel Scheffler

√ Omtyckt saga
√ Äntligen i ny utgåva

√ Charmig berättelse
√ Hög igenkänning
√ Fint om att ta hand om varandra

Översättning Barbro
Lagergren | 170 x 210 mm
Inbunden | 32 s | Utk januari
978-91-501-2053-0

Översättning Harriet Alfons | 170 x 210 mm | Inbunden
32 s | Utk januari | 978-91-501-2052-3
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Minoritetsorkestern
CHIGOZIE OBIOMA
FÖRFATTAREN TILL den hyllade romanen Fiskarmännen
är tillbaka med en ödesmättad Romeo och Julia-historia om en fattig bondpojke och den passionerade
kärlek som avgör hans liv.
Chinonso råkar passera förbi just när Ndali tänker
hoppa från en bro. Mot alla odds blir de förälskade,
men Ndalis välbeställda föräldrar kan inte godkänna
en obildad bonde i familjen. De gör allt de kan för att
tvinga isär det unga paret. En dag inser Chinonso att
det bara finns en lösning. Han måste lämna Nigeria
och skaffa sig en europeisk utbildning för att vinna
den respekt som krävs för att få gifta sig med Ndali.
Chinonso säljer sina föräldrars mark och sin älskade
hönsfarm för att få råd att åka, trots att Ndali bönar
honom om att låta bli.
Men när han lämnar Nigeria går allting fel –
Chinonso blir lurad på allt han har och kan inte nå sin
älskade Ndali. Först åratal senare lyckas han återvända
till Nigeria, fast besluten att hämnas på dem som gjort
honom detta, och att återfinna kvinnan som han en
gång offrade allt för.
Minoritetsorkestern är en drabbande episk berättelse
om passion, uppoffringar och mänsklig dumdristighet.

CHIGOZIE OBIOMA föddes 1984 i Nigeria
och bor nu i USA där han är verksam
som professor i litteratur och kreativt
skrivande på University of NebraskaLincoln. Efter den Bookerprisnominerade
debuten Fiskarmännen (2015) har han
hyllats världen över och kallats en av
de intressantaste nya rösterna inom
afrikansk litteratur.

OM FISKARMÄNNEN:

»Det bästa jag läst på väldigt, väldigt
länge!« Yukiko Duke, SVT
»Det skulle förvåna mig om den inte
blir en modern klassiker.«
Maria Schottenius, DN
»Årets bästa debut« The Guardian
»En av årets mest lovande nykomlingar«
The New York Times
Foto Jason Keith

Översättning Ninni Holmqvist | Omslag Jon Gray,
Josefine Edenvik | 135 x 190 mm | Inbunden
ca 400 s | Utk mars | 978-91-7775-039-0
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Döden är inte nog DAVID ERICSSON
SVEN HAR BRUTIT UPP från sin medelklassfamilj och försörjer sig på
att köra ut tidningar. När han försöker sno ett par FiB/Aktuellt ur en
returbunt från Pressbyrån blir han påkommen av Annie, tjejen i kiosken. Detta blir inledningen till ett komplicerat förhållande.
Döden är inte nog är en intensiv roman om kärlek, hämnd och att
bli vuxen åren kring 1980. Men det är också en realistisk skildring av
arbetsliv bland lastbilschaufförer och ställningsbyggare, och av ett
ruffigt men tillåtande Södermalm i Stockholm.
DAVID ERICSSON är långtradarchaufför, frilansskribent och författare.
Sedan debuten Truck Stop (1999) har han kommit ut med tre romaner
och en novellsamling.

Foto Patrik Pettersson

Omslag Lisa Zachrisson | 135 x 210 mm | Inbunden
ca 230 s | Utk november 2018 | 978-91-7037-983-3

Arctic Express
Den stora mörkläggningen
LARS PETTERSSON

Foto Jan-Åke Eriksson

Omslag Eric Thunfors | 151x 226 mm
Inbunden | ca 350 s | Utk april
978-91-7775-060-4

Baserad p
verklig hä

å en

ndelse

NÄR CAITLIN O’CONNERS nås av dödsbudet om sin far, f.d. pilot i engelska flygvapnet, måste hon resa till Kigali för att
identifiera den döde. En färd som leder
rakt in i ett iskallt skandinaviskt midnattsmörker – och till en sanning som
hon inte anade och som varken politiker
eller militär vill kännas vid.
Arctic Express är en spänningsroman
som bygger på en verklig militär mörkläggning av omständigheterna kring det
passagerarplan som kraschade i norska
Barents hav på 80-talet och dödade alla
ombord. Det är den fjärde fristående
boken i serien om Anna Magnusson.
LARS PETTERSSON är författare och filmare. Hans debutroman Kautokeino,
en blodig kniv belönades med Svenska
Deckarakademins debutantpris 2012.
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Ändå inte
försvunnen
Om sorg, tröst och att
vara människa LASSE BERG
FÖRFATTAREN LASSE BERG och hans fru Ingrid var ute
och reste i Sydafrika när de fick telefonsamtalet som
fullständigt raserade deras tillvaro. Dottern Linda, 34
år gammal, hade just förblött i parets lägenhet efter en
fullständigt osannolik olycka.
Efteråt kunde Lasse inte skriva en rad. Men två år
senare, när Ingrid reste bort, satte sig Lasse vid datorn
igen. Sorgens fördämningar rämnade, skrivandet gick
inte att stoppa och sommaren 2018 fanns plötsligt
boken där.
Ändå inte försvunnen är Lasse Bergs nedstigning
i sorgen – djupt personlig och ändå helt allmängiltig. Här får vi följa honom när han, genom minnet av
Linda, försöker ta sig igenom det värsta en förälder kan
råka ut för. Men det är också en typisk Lasse Berg-bok
där han angriper sitt ämne genom att söka i människans ursprung. Att älska, mista, sörja och trösta – kanske är det detta som gör oss mänskliga?

Foto Thron Ullberg

LASSE BERG har i decennier beskrivit världen för oss i
böcker, tv-filmer, reportage och radioprogram. Han är
hedersdoktor vid Lunds universitet och en uppskattad
berättare och sommarpratare. Hans Kalahari-serie om
människans ursprung har sålt i nästan 100 000 exemplar. 2011 blev han nominerad till Augustpriset för sin
bok Skymningssång i Kalahari.

OM KALAHARI-SERIEN:

»Få har skrivit så inspirerande, hoppfulla och
personligt engagerade böcker om vår tid på
jorden som Lasse Berg. Han är en sann huma
nist, och om det fanns ett populärvetenskap
ligt Nobelpris borde han genast få det.«
Lars Linder, DN
»Ett läsäventyr väntar hans läsare.«
Anita Goldman, Expressen

Omslag Love Antell | 135 x 210 mm | Inbunden | ca 200 s
Utk mars | 978-91-7775-062-8
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FRIHET Makt, kontroll och kampen
för vår framtid RAOUL MARTINEZ
EN FRI MARKNAD, fria val, yttrandefrihet, den fria viljan – dessa
frihetsord utgör grundbegrepp
i vår civilisation. Ändå används
de allt mer för att rättfärdiga
motsatsen till frihet: stigande
ojämlikhet, demokratins erosion,
ett irrationellt straffsystem och
globala orättvisor.
I Frihet sammanfattar den
brittiske filosofen Raoul Martinez
den senaste forskningen inom
neurovetenskap, kriminologi,
psykologi, klimatvetenskap, ekonomi och filosofi. Resultatet är en
omfattande analys av makt, förtryck och frihet, och ett manifest
för radikal förändring.
RAOUL MARTINEZ är filosof, artist
och filmproducent. Frihet är hans
första bok, baserad på över ett
decenniums research som också
resulterade i den prisade dokumentärserien Creating Freedom.

Översättning Djordje Zarkovic | Omslag Josefine
Edenvik, Marinka Reuten | 135 x 210 mm | Inbunden
ca 590 s | Utk februari | 978-91-7037-975-8

Krusbärsboken

Över 40 krusbärsrecept!

MARTIN RAGNAR & JENS LINDER
SÄG KRUSBÄR och många minns med
saknad sin barndoms somrar då krusbärsbusken var ett obligatoriskt inslag i
trädgården. Men krusbärets tid är knappast förbi. Tvärtom har detta nordiska
superbär fått ett uppsving, inte bara
inom hälsokretsar utan även i kulinariska sammanhang.
Krusbärsboken är det mest omfattande verk på ämnet som publicerats på
över ett sekel på något språk. Här får vi
följa krusbärets historia från vikingatiden via Darwin och fram till idag. Dessutom bjuder Jens Linder på ett fyrtiotal
recept på allt från klassisk paj till krusbärsmarinerad strömming.

JENS LINDER är kock, författare och journalist i bland annat Dagens Nyheter.

Omslag Eva Jais-Nielsen
155 x 226 mm | Inbunden
ca 160 s | Utk mars
978-91-7775-054-3

Foto
Jan-Åke Eriksson

MARTIN RAGNAR är forskare och författare. Han är grundare av Kålrotsakademien och Svenska Dryckesakademien
som verkar för främjandet av den svenska maten och dryckens kulturarv.

»Exceptionell. Årets oumbärliga
text för alla tänkande radikala.«
The Guardian
»Provokativ, kraftfull och viktig
– Frihet är ett rigoröst utforsk
ande av vad som gått fel med
vårt samhälle och vad vi kan
göra åt det.« Susan Sarandon
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Foto Richard Sammour

OM RESA IN I TOMHETEN:

»Det mesta jag läst om krig förbleknar
vid en jämförelse.« Jan Eklund, DN

Nitton kvinnor
Berättelser om syriskt motstånd

»Den lysande efterskriften om vad krig
gör, också med oss som tittar på, borde
vara obligatorisk läsning för varje med
borgare idag.« SVT

SAMAR YAZBEK
SYRIEN – NUTIDENS STÖRSTA konflikthärd och humani
tära katastrof. Omvärlden ser förstenat på medan
landet rasar samman inifrån och drar med sig både
grannländer och stormakter i ett utdraget krig med
miljontals drabbade. Vad var det som hände?
I Nitton kvinnor – Berättelser om syriskt motstånd
återvänder den syriska journalisten och författaren
Samar Yazbek till hemlandets konflikt. Denna gång fokuserar hon på de tysta, eller tystade, aktörerna bakom
revolutionen: kvinnorna. Syriens kvinnliga revolutionärer är inte bara tvungna att bekämpa regimen, IS
och andra islamistiska rebeller – de är också tvungna
att kämpa mot hela det patriarkala samhället, inklusive
många manliga revolutionärer.
Under tre års tid spelade Yazbek in vittnesmål från
över sextio kvinnor. Hon mötte dem i de europeiska
städer de flytt till, eller via Skype. De deltog i revolten
för att de hade drömmar om framtiden för landet, för

sina familjer, för sig själva. Deras berättelser kastar ett
nytt ljus över konflikten och de sociala strukturer som
bidrog till revoltens misslyckande, och ger en unik röst
åt krigets kvinnliga aktörer.
SAMAR YAZBEK , född 1970 i Syrien, har tidigare skrivit
reportageböckerna Into the crossfire och Resa in i
tomheten. Den senare utnämndes till ”en av de viktigaste böckerna i vår tid” av DN:s Björn Wiman. Yazbek
har också skrivit de kritikerhyllade romanerna En mörk
strimma av ljus och Hon som vandrar, samt belönats
med bland annat Tucholskypriset från Svenska PEN.

Översättning Marie Anell | Omslag Elina Grandin
135 x 210 mm | Inbunden | ca 350 s | Utk februari
978-91-7775-038-3
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Portionen
under tian
Bra mat för dig, din plånbok
och planeten
HANNA OLVENMARK
”Rekommendera mig inte den där hälso
samma maten. Jag har faktiskt inte råd.”
Det var en av de första kommentarer
som Hanna Olvenmark mötte som
nyutexaminerad dietist. Sedan dess har
hon arbetat för att slå hål på myten om
att hälsosam mat bara är till för dem som
har tid, ork och framför allt pengar.

Foto Ulrika Pousette

I kokboken Portionen under tian bjuder
hon på över 50 vegetariska recept där
varje portion kostar max 10 kronor.
Det blir även 300-kronorsveckor med
inköpslista och recept, samt allmänna
stay cheap-tips för både storhandlingen,
jobblunchen och ”utemiddagen”. Om en
med ”ute” menar i naturen.
HANNA OLVENMARK är dietist och hän
given snåljåp. Sedan 2015 driver hon
bloggen Portionen under tian, med
tusentals besökare varje dag. För pengarna hon tjänat in genom att laga smart
och billig mat har hon bland annat genomfört sin drömresa: en vandring till
Mount Everest base camp.
Omslag Emilie Crispin Ekström | Foto Ulrika Pousette
190 x 230 mm | Kartonnage | 160 s | Utk december 2018
978-91-7775-056

Fyra frågor till Hanna Olvenmark
Varför är det så viktigt att vara snål?
Vi lever på den här planeten som om det inte fanns någon morgondag, och vi MÅSTE börja ändra vår livsstil. Vi måste bli mer måna om
att hushålla med resurserna. Och att hushålla med de egna resurserna
är ofta samma sak som att hushålla med planetens resurser när det
kommer till just mat.
Vilket är ditt bästa spartips?
Matlåda och att använda massor av baljväxter i sin matlagning
istället för kött eller dyra köttsubstitut. Superklimatsmart och
riktigt, riktigt billigt.
Bästa rätten just nu?
Jag älskar grönkålspastan väldigt mycket. Det är en stående favorit,
men eftersom grönkålen inte alltid är i säsong får man tappert vänta
tills den är det. Sen gillar jag verkligen att laga falafel på gula ärtor.
Känns lyxlyx men är i själva verket hur billigt som helst.
Vad är en 300-kronorsvecka?
Många tycker att det är svårt att planera inköp och
matlagning, så med jämna mellanrum komponerar jag veckomenyer där ingredienser som är i
säsong återkommer på ett smart sätt. Till exempel
att en äter potatissallad med spiskummin och
persilja en dag och spar stjälkarna till att göra
pestokräm till svarta bönburgare senare i veckan.
Eller att du blötlägger en större mängd kikärtor
och gör kokosmjölksgryta med spenat en dag
och rostar dem som topping till en soppa nästa
dag. Till veckomenyn följer en inköpslista på alla
ingredienser som behövs, och de ska kosta runt
trehundra kronor.

Maxade matlådor
Planera som ett proffs

Inspirerand
e
stay cheap
-tips
300-krono
rsveckor
med inköp
slistor

Tid och tusenlappar över
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Störningen Adhd,

pillren och det stressade
samhället KATARINA BJÄRVALL

Läkemed
elsindus
trin
under lu
pp

SEDAN 2006 har antalet barn som har
en adhd-diagnos mer än sjufaldigats i
Sverige. Och nu ökar adhd-diagnoserna
ännu snabbare bland vuxna. Katarina
Bjärvall ser diagnosboomen som en
störning inte hos dem som har adhd
utan hos det samhälle vi har skapat.
I Störningen visar hon hur ökad
stress och höjda krav på prestationer i
skolan, arbetslivet och vården får antalet
diagnoser att fortsätta skjuta i höjden.
Hon granskar också hur läkemedelsindustrin driver på och profiterar på
utvecklingen.
Foto Andreas Lübeck

Omslag Eric Thunfors | 135 x 210 mm | Inbunden
ca 270 s | Utk januari | 978-91-7037-979-6

KATARINA BJÄRVALL är journalist och
författare. Hon har tidigare bland annat
skrivit böckerna Vill ha mer. Om barn, tid
och konsumtion (2005), Var är du? Männ
iskan och mobilen (2011) och Yes! Därför
köper vi det vi inte behöver (2015).

Boken om Abed
Nio års kamp mot
migrationsbyråkratin
TOMAS BRESKY
PLÖTSLIGT EN DAG står 16-åriga Abed utanför Tomas och Gunillas port. Han har
tagit sig från krigets söndrade Irak och
genomlevt dödshot och umbäranden
för att ta sig till det kalla, välordnade och
demokratiska landet Sverige.
Det blir början på en nio år lång
kamp för att få stanna. Mötet med den
svenska migrationsbyråkratin innebär
hundratals timmar i telefon och oändliga dagar av myndighetsskrivelser,
allt medan Abed försöker etablera en
normal tillvaro med kompisar, skola och
så småningom arbete.

Omslag Eva Jais-Nielsen
135 x 210 mm | Inbunden | ca 250 s
Utk februari | 978-91-7775-061-1

Foto Jan-Åke Eriksson

TOMAS BRESKY har en lång bana som
reporter och grävande journalist bakom
sig. Han var med och startade tv-programmet Norra magasinet och har även
arbetat för Uppdrag granskning.
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Britas resa
SVEN WOLLTER
»Fasen så under
hållande.«
Dala-Demokraten

288 s | Utk februari
978-91-7775-065-9

Brandgata
INGRID HEDSTRÖM
»En fullträff«
Ingalill Mosander,

Aftonbladet

367 s | Utk januari
978-91-501-2060-8

Schlager
kungens krig
KLAS GUSTAFSON
»Klas Gustafson skildrar
nyanserat och engagerat
detta kulturkrig i folk
hemmet.« Femina
284 s | Utk januari
978-91-501-2061-5

Tankar
för dagen
BOB HANSSON
»En skål med
själsliga choklad
bitar.« Fria Tidningen

Hitmaskinen
JOHN SEABROOK
»en av de bästa böck
erna om 2000-talets
populärkultur som jag
har läst.« Markus Larsson,
Aftonbladet

176 s | Utk januari
978-91-7775-064-2

Översättning Johan Nilsson
379 s | Utk januari
978-91-501-2062-2

Jag kommer med
stryk NANNA JOHANSSON

Smaklös hum
or
och skarp sa
tir

MÄSTAREN AV dålig stämning, löjliga skämt och
knivskarpa analyser är tillbaka!
Nanna Johanssons sjätte seriealbum
känns som ett rejält kok stryk och befolkas av ouppfostrade tanter, självgoda
män, Stockholmsbeundrande lantisar
och käcka motivationsdjur.

»Det är som en bajskorv mitt i skitnödig
hetens kungarike« Kajsa Ekis Ekman, DN
»Det är naturligtvis hejdlöst roligt!«
Kommunalarbetaren
155 x 210 mm | Mjukband | ca 160 s | Utk april | 978-91-7775-058-1

Foto Rebecca Fexby

Galagos
irriterande
målarbok
NANNA JOHANSSON, SARA GRANÉR,
LIV STRÖMQUIST, KAROLINA BÅNG,
FABIAN GÖRANSON, M.FL

Bättre brinna
upp än fejda ut
Lilla Berlin 6
ELLEN EKMAN

ÄR DU TRÖTT PÅ medveten närvaro?
Är du beredd att strypa nästa person som säger åt dig att andas med
magen? Då är den här målarboken
något för dig! Störiga och upprörande bilder att färglägga från
Sveriges allra bästa serietecknare.
Omslag Nanna Johansson, Kalle Mattsson
160 x 230mm | Mjukband | 48 s
Utk december | 978-91-7775-055-0

I SJÄTTE UPPLAGAN av Lilla
Berlin har det sorglösa party
livet börjat ta ut sin rätt på de
trendkänsliga stadskidsen i
Ellen Ekmans älskade serie.
Vid 30 kommer livskriserna
som ett brev på posten och
blandas med klimatångesten
i en perfekt cocktail av hopplöshet, panik och apokalyps.
165 x 220 mm | Mjukband | ca 160 s
Utk april | 978-91-7775-059-8
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Här är våra böcker fördelade på utgivningsmånad. För att beställa recensionsexemplar
och se recensionsdagar, gå in på respektive
förlags hemsida. Trevlig läsning!
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