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HEJ BOKVÄNNER!
Vi lämnar ett minst sagt annorlunda år
bakom oss och blickar framåt med hopp och
framtidstro. En sak är i alla fall säker, vi på
Bonnierförlagen fortsätter att ge ut roliga,
romantiska, spännande, gripande och
lärorika böcker och har ett härligt litteraturår
att se fram emot.
I den här katalogen har vi samlat ett urval
av titlar som vi tror kan vara intressanta för
dig som jobbar på bibliotek. Oavsett om du
är bibliotekarie på folk- eller skolbibliotek,
bedriver läsecirklar eller andra läsfrämjande
verksamheter. Har du frågor kring utgivningen, tveka inte att kontakta oss!

Kika också gärna in på Bibliotekarierummet.
Där samlar vi tips och information om nya
boksläpp, författarintervjuer och information
om evenemang.
Visste du förresten att vi har ett nyhetsbrev
som du kan prenumerera på? Två gånger i
månaden får du härlig bokinspiration och
nyheter direkt till din mejl. Mejla till
bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se
eller besök vår webbplats för att börja
prenumerera.
Hälsningar,
Biblioteksgruppen på Bonnierförlagen

Kontakt
Web: bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet
E-post: bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se

ROMANPÄRLOR VI VILL LÄSA 2021
I denna glimrande
roman skildrar
Kazuo Ishiguro vår
snabbt föränderliga
värld genom en oförglömlig berättares
ögon och utforskar
en grundläggande
fråga: Vad betyder
det att älska?

KLARA OCH SOLEN
Kazuo Ishiguro
Övers. Niclas Hval
9789146237556
INB • 309 SID • 2 MARS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Douglas Stuarts
debutroman
Shuggie bain är
en berättelse om
klass och kärlek i
Glasgow år 1981.
Tänk dig Ett litet liv
möter Billy Eliot –
en perfekt mix!

SHUGGIE BAIN
Douglas Stuart
Övers. Eva Åsefeldt
9789100182472
INB • 463 SID • 1 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Happy Jankell
tecknar en
stilsäker samtidsskildring av livet
som ung kvinna i
dagens Stockholm
– en unik berättelse
med tydlig tidsanda.

LIVLINA
Happy Jankell
9789137157863
INB • 384 SID • 1O MARS
FORUM

Modersakter är
ett drabbande och
personligt spiondrama som kastar
nytt ljus över
kommunismens
tragedi, och över
det totalitära arv
som lever kvar än
idag.

MODERSAKTER
András Forgách
Övers. Daniel Pech Gustafsson
9789100171896
DAB • 348 SID • 20 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Skrämmande
aktuell och
fullständigt uppslukande. En roman
om en mor och en
son på flykt – från
Acapulco i Mexiko
mot tryggheten i
USA.

AMERIKANSK JORD
Jeanine Cummins
Övers. Molle Kanmert Sjölander
9789180060868
INB • 400 SID • 13 JAN
BAZAR FÖRLAG
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Vi får följa fadern
Amal och dottern
Saskia, en religiös
fanatiker och en
förskjuten, i
Göteborg och i
Indien. Högaktuellt
om radikalisering
och hedersvåld.

ETT FÄRGAT LIV
Ulrika Nandra
9789137154985
INB • 371 SID • 24 MARS
FORUM
Eufori är en fantasi
om Sylvia Plaths
sista år i livet. I en
rasande, böljande,
bångstyrig text
möter vi Plath:
förtvivlad, uppspelt, svartsjuk,
grandios.

Stöld är en vild
och vacker jojk till
renskötarlivet, men
också en viktig
roman om en
sällan skildrad
verklighet i norr.

STÖLD
Ann-Helén Laestadius
9789189051348
INB • 441 SID • 21 JANUARI
ROMANUS & SELLING

EUFORI
Elin Cullhed
9789146237303
INB • SID 296 • 1 MARS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
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SKÖNLITTERATUR
ROMAN SVENSK
Jojo är 50+ och fragångsrik chefredaktör. Danne är
filmskapare i utförsbacke.
Jojo älskar sin Danne och
deras liv. Aldrig att hon
skulle vara otrogen ... Marit
Danielsson skriver med gott
humör om medelålderns
katastrofläge: För tidigt att
ge upp, men för sent att
börja om. Eller?

NÄR UNDERBART INTE ÄR NOG
Marit Danielsson
9789189051683
INB • 350 SID • 14 JULI
ROMANUS & SELLING

Vid ett läkarbesök en
sommarförmiddag får Niklas
Rådström det oväntade
beskedet att han har en
allvarlig akut blodcancersjukdom. Tre dagar senare
får han sin första cellgiftsbehandling. Gripande om
när livet ställs på sin spets.

SOM HAR INGET REDAN HÄNT
Niklas Rådström
9789100181192
INB • 276 SID • 30 DEC
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EN UPPBLÅST LITEN FITTAS MEMOARER
Aase Berg
9789100181864
INB • 252 SID • 9 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Europa är en ny typ av
exilroman: en vidräkning
med nostalgi och hemlängtan. Den är även en
hatfylld lovsång till den ryska
emigrationens sekellånga
historia. Maxim har en unik,
stark litterär röst som berör
läsaren.

Pestön är en spännande
historisk roman i Göteborgsmiljö och en fristående
fortsättning på Marie
Hermansons senaste bok, Den
stora utställningen. I huvudrollerna återfinns polisen Nils
Gunnarsson och journalisten
Ellen Grönblad.

EUROPA
Maxim Grigoriev
9789100183967
INB • 446 SID • 18 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PESTÖN
Marie Hermanson
9789100181277
INB • 300 SID • 7 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BLADET FRÅN MUNNEN
Elsie Johansson
9789100188184
INB • 250 SID • 3 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ALLT VI INTE SA
Sara Osman
9789100185985
INB • 300 SID • 2O MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
På kvällarna sitter fru Darija
vid köksfönstret och fantiserar
om de som passerar där nere
och om att lämna och göra
om. Hennes söner beskriver
en fattig, smutsig och
kriminell tillvaro mitt ibland
oss. En distinkt debutantröst
med en fantasifull och
egensinnig prosa.

HENNES SÖNER
Sogand Sasanpour
9789189051584
INB • CA 250 SID • 14 APRIL
ROMANUS & SELLING
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Ta bladet från munnen
och våga sjunga ut, är vad
den här berättelse- och
samtalsboken handlar om.
Det är en annorlunda och
ärlig bok om att åldras, där
författaren själv är
närvarande hela tiden, inte
minst som samtalspartner.

På ytan är allt bra. Där
under pågår något helt
annat. En berättelse
i gränslandet mellan
psykologisk spänning,
mörk underhållning och
en samtidsroman i fritt fall,
utan bromsanordning. För
läsare som gillar Störst av
allt och Stora små lögner.

Spännande bokdebut om
skräck, väsen och det okända med rötter i folktro och
sagor. Att rekommendera till
läsare av Stefan Spjut, Neil
Gaiman och dem som växt
upp med Pax-böckerna och
sett "Jordskott".

LJUSNAN DU MÖRKA
Lars Landgren
9789100184957
INB • 425 SID • 2 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Det här är en roman om
valar som exploderar och
möten med världsberömda
gubbar, om våldtäkt och
krigstrauman, om kvinnlig
sorg och frihet och om
konsten att flyga rakt in i
solen och förvandlas. Den
motvilligt modiga läser
detta som en självhjälpsbok.

En svensk legends dagar
mellan 2019-2020. Han
iakttar nutiden och ser
tillbaka på sitt liv.

VARDAGAR 4 & 5
Ulf Lundell
9789146237761 /9789146237792
INB • CA 500 SID • 30 APRIL
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
Palm följer sin mors
gradvisa försvinnande in i
alzheimers sjukdom, och
försöker förstå mammans
livshistoria och hur den
påverkat henne själv
och familjen. En djupt
personlig roman om ett
kvinnoöde, men också av
en familj i dödens närhet.

JAG SKRIVER ÖVER DITT ANSIKTE
Anna-Karin Palm
9789100186906
INB • 236 SID • 12 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Daphne jobbar som
bartender och pluggar
litteraturvetenskap när
hon möter Leo.
Förälskelsen är intensiv
och de skyndar att gifta
sig. Daphne tror sig vara i
hamn, men livet vill något
annat. En spännande och
drabbande debutroman.

INGEN KOMMER ATT TRO DIG
Anna Kölén
9789189051195
INB • CA 250 SID • 5 MAJ
ROMANUS & SELLING
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ANN-HELÉN LAESTADIUS NYA ROMAN
ÄR EN JOJK TILL RENSKÖTARLIVET
I sina böcker utforskar hon frågor
om identitet och hon återkommer
alltid till sina samiska rötter i
Soppero. Nu är Ann-Helén
Laestadius aktuell med Stöld
– en roman om en renskötarfamilj
vars djur tjuvjagas och dödas.
SelmaStories har intervjuat
författaren om boken som är den
svåraste hon skrivit.
Det har gått 21 år sedan
författaren och journalisten AnnHelén Laestadius flyttade från
Kiruna till Stockholm. Ändå är det fortfarande Kiruna men
också Soppero vid Lainoälven, hennes föräldrars hemby,
som känns som mest hemma. Hit åker hon flera gånger
per år, och det är också en plats hon återkommit till i sina
ungdomsböcker. Debutboken, Sms från Soppero, vann en
manustävling på temat att vara ung och same, och i
Augustprisvinnande Tio över ett skildrade hon stadsflytten av Kiruna sett från tonåriga Majas perspektiv. Nu
är Ann-Helén Laestadius aktuell med Stöld – och i hennes
första roman för vuxna skildrar hon en renskötarfamilj som
kämpar för rättvisa.
Skildrar en utsatt renskötarfamilj
Vissa händelser påverkar oss för alltid. Vi kanske inte förstår
det i stunden, men de skapar ett före och ett efter, och för
huvudpersonen i Stöld, renskötardottern Elsa, inträffar en
sådan händelse i bokens början då hon är nio år. Hon blir
då vittne till hur en man dödar en av familjens renkalvar. Det är hennes Nástegallu som ligger där blodig intill
stängslet, och när hon möter blicken med mannen som just
bragt renen om livet med en kniv håller han ett hyssjande
pekfinger framför sina läppar och drar med fingret över
halsen. Elsa hotas till tystnad och bär genom åren med sig
ett lent renöra som en påminnelse.
I Stöld skildrar du en verklighet i norr där samers renar
tjuvjagas och dödas. Brotten rubriceras som stöld eller
skadegörelse, men för dem som drabbas är det mord. Hur
kom den här boken till?
– Jag har funderat på den här berättelsen i säkert sju år och
under tiden har jag samlat på mig historier från renskötare

som jag intervjuat och följt på olika sätt. Det har varit en
lång process, det är faktiskt den svåraste bok jag har skrivit.
Min mamma växte upp i en renskötarfamilj, men eftersom
jag inte gjort det själv har jag fått göra mycket research.
Sedan är det flera känsliga ämnen, och även om det är
fiktion så har det varit väldigt viktigt för mig att berätta det
på rätt sätt och så rättvist som möjligt.
I boken får vi följa renskötardottern Elsa både som barn
och vuxen. Hon är tuff, vill ta plats i samebyn och i rum där
männen dominerar. Men hon är också sårbar och har blivit
präglad av en tystnad.
– När det som barn går upp för henne att hon är avskydd
av vissa så får hon inte så mycket stöd. De vuxna döljer
saker, de tycker att det är svårt att prata om gamla
trauman och de vill skydda henne. Att hon har stått ensam
med så många frågor har format henne.
Stöld bygger på verkliga händelser, men det är en roman.
Karaktärerna är påhittade och författaren vill inte att någon
ska känna sig utpekad. Under arbetet med boken har hon
ägnat mycket tid åt research och hon har bland annat tagit
del av omkring hundra polisanmälningar och fått hjälp med
faktaunderlag om både renskötsel och polisens arbete.
– Det har verkligen varit intressant att höra hur polisen ser
på saken. De menar att de inte alls struntar i vad som sker
med samernas renar, utan att det handlar om en
resursfråga – de är helt enkelt för få poliser på ett för stort
område. Och eftersom brotten rubriceras som stöld så
prioriteras de inte lika högt.
I Stöld skildras fördomar utifrån, men också motsättningar
mellan samer. Identitet och att tillhöra olika kulturer är
teman du återkommit till i dina böcker. Varför är det så?
– Det finns något allmängiltigt kring identitet och vem man
är, och genom att skriva om det har jag velat sätta igång
diskussioner och stärka unga. Jag tror att det är viktigt med
igenkänning och att få möjlighet att hitta sig själv och sin
plats i litteraturen. Själv har jag fått frågor om jag verkligen
är en riktig same. Det är som att det finns en förväntan och
vissa kriterier man måste leva upp till för att anses vara det.
Men även om jag aldrig fick lära mig samiska, eftersom min
mamma gick i nomadskola, så finns det ingen tvekan om
var mina rötter kommer ifrån.
Foto Elisabeth Ohlson
Text Linda Fritiofsson
Det här är en förkortad version. Hela intervjun finns på selmastories.se

Vill du veta mer om böcker, författare och aktuella ämnen som det pratas om? Följ oss på Facebook, Instagram och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på selmastories.se.
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SKÖNLITTERATUR
Det är en söndag 2022, på
Manhattan gör man sig redo
för att se Super Bowl när all
digital kommunikation
plötsligt bryts. I en lägenhet
möts fem människor som fyller
tystnaden med ett samtal
som rör sig in mot existensens
innersta rum: Vilka är vi egentligen när bruset försvinner?

TYSTNADEN
Don DeLillo
Övers. Rebecca Alsberg
9789100187187
INB • 108 SID • 26 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

GOD NATT MADAME
Carina Burman
9789100188207
INB • CA 275 SID • 24 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Anna Charlotta von Stapelmohr, är kär väninna till
Bellman och uppskattad vid
hovet – eller var, tills hennes
vassa tunga förpassade henne
ut i kylan. Nu är det 1790 och
hon tecknar ner sina minnen.
Kvickt, litterärt och ironiskt målar hon upp sitt liv med familj
och vänner, kärlekar
och fiender.

Ibland kan en enda dag
rymma ett helt liv. Det här
är en berättelse som sjuder
av vänskap, kärlek och
jazz, och av de där omständigheterna i livet som
är så svåra att råda över.
Ny roman av författaren till
Den röda adressboken.

SOM EN FJÄDER I VINDEN
Sofia Lundberg
9789137156996
INB • 325 SID • 7 APRIL
FORUM

ROMAN UTLÄNDSK
Ettu inser att Rose är
försvunnen från deras hem
i Minnesota. Hos polisen får
han än en gång veta att det
är fyrtio år sedan hans hustru
försvann. När parets dotter
återvänder är pappan svårt
sjuk men har börjat minnas.
Bit för bit fogar hon ihop
berättelsen om Rose och Ettu.

ROSE ÄR BORTA
Katja Kettu
Övers. Marianne Mattsson
9789100182076
INB • CA 280 SID • 2 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FLICKA A
Abigail Dean
Övers. Christina Mansicka
9789137156040
INB • CA 320 SID • 3 MAJ
FORUM

George Saunders räknas
idag som en av de främsta
amerikanska novellisterna.
Novellerna i denna bok
speglar ofta en utflippad
men igenkännbar samtid
och kan beskrivas som ett
sprakande fyrverkeri av
genialitet, gnistrande
fantasi och svart satir.

PASTORALIA OCH ANDRA NOVELLER
George Saunders
Övers. Niclas Nilsson
9789100182342
INB • CA 450 SID • 11 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Som framgångsrik advokat i
New York har det varit enkelt
för Lex att undvika de smärtsamma minnena av uppväxten i föräldrarnas skräckhus,
men när modern dör kommer
hennes förflutna ikapp henne.
Gripande psykologisk thriller
om flykt och överlevnad, ett
mörkt familjedrama om svek
och lojalitet.
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ÄLSKADE BARN
Ashley Audrain
Övers. Helena Hansson
9789100182861
INB • 316 SID • 28 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Emira ställer upp för familjen där hon brukar sitta
barnvakt en sen kväll. Men
i mataffären konfronteras
hon av en säkerhetsvakt
som anklagar henne för
kidnappning. Händelsen,
där en ung svart kvinna
med ett blont barn omringas, fastnar på film.

VÅR BÄSTA TID
Kiley Reid
Övers. Klara Lindell
9789100185398
INB • 304 SID • 13 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

En insiktsfull skildring av en
muslimsk familj i dagens
USA. En berörande berättelse
om kärlek, identitet och
tillhörighet, om hur små
beslut kan leda till djupa
svek. En roman med stort
hjärta om det som binder en
familj samman, men också
om det som sliter den i bitar.

EN PLATS FÖR OSS
Fatima Farheen Mirza
Övers. Joakim Sundström
9789137153520
INB • 465 SID • 17 MARS
FORUM

Blythe vill ge sitt barn
all den kärlek hon själv
undanhölls när hon växte
upp. Men det är inte så
lätt med det första barnet,
och snart inser hon att det
måste vara något som är
fel med Violet eller med
henne själv.

HUNDPARKEN
Sofi Oksanen
Övers. Janina Orlov
9789100181680
INB • 426 SID • 15 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Flicka, kvinna, annan är
en kollektivroman där tolv
öden interfolieras.
Tillsammans skapar
rösterna ett modernt
körverk som tagit världen
med storm. Vinnare av
Bookerpriset 2019.

FLICKA, KVINNA, ANNAN
Bernardine Evaristo
Övers. Niclas Nilsson
9789100187675
INB • CA 400 SID • 24 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Ett girigt Helsingfors och ett
korrumperat Ukraina.
Olenka och Darja, bär på livsöden som är sammanflätade
av kärlek, lojalitet och svikna
förtroenden. En fängslande
berättelse om en kvinna som
hemsöks av minnena av
hennes förlorade barn, och
som fortfarande jagas av de
mäktiga som hon utmanat.

Semester.
Ett sommarhus i
oväntad radioskugga.
Två privilegierade
familjer som plötsligt
tvingas dela på
utrymmet.
En katastrof.

LÄMNA VÄRLDEN BAKOM DIG
Rumaan Alam
Övers. Christian Ekvall
9789100189068
INB • CA 250 SID • 4 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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SKÖNLITTERATUR
En våghalsig lek med världshistorien: Tänk om Columbus
inte hade kommit tillbaka
tomhänt från Amerika och om
inkakungen Atahualpa istället
hade erövrat Europa? Vilka
konsekvenser skulle det få för
kristendomen, de europeiska
kungahusen, ja, hela den
europeiska civilisationen?

CIVILISATIONER
Laurent Binet
Övers. Sara Gordan
9789100186784
INB • 304 SID • 9 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Sjätte och avslutande
delen i succéserien om
släktgården Neshov.
En gripande och underhållande familjekrönika
där allvar och sorg möter
humor och värme.

DOTTERN
Anne B. Ragde
Övers. Margareta Järnebrand
9789137159515
INB • CA 350 SID • 9 JUNI
FORUM
Juni har ärvt sina mor föräldrars hus och återvänder
till ön där hon växte upp. När
hon röjer i huset hittar hon ett
brev från 1946 och en bild av
sin mormor tillsammans med
en tysk soldat. Sökandet efter
sanningen om mormoderns
förflutna leder Juni på en resa
mot den brutala sanningen.

MORMOR DANSADE I REGNET
Trude Teige
Övers. Lars Ahlström
9789170285912
INB • 320 SID • 14 APRIL
BAZAR FÖRLAG

NOVELLER
Tessa Hadley
Övers. Marianne Tufvesson
9789146236238
INB • 198 SID • 18 JAN
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
De tre syskonen Gabel
lever helt olika liv. Med
åren har skillnaderna blivit
till avstånd men nu har ett
dilemma uppstått som
behöver lösas på en gång.
Under fem dagar måste de
närma sig varandra och sin
gemensamma historia.

SENARE
Stephen King
Övers. John-Henri Holmberg
9789100188535
INB • CA 300 SID • 14 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

HUMMERNS SKÖLD
Caroline Albertine Minor
Övers. Johanne Lykke Holm
9789146237235
INB • 288 SID • 16 APRIL
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

FEELGOOD

Två unga par flyttar in på
samma gata i en småstad utanför New York. Lena Gleeson
längtar efter vänskap. Anne
Stanhope avvisar henne bestämt. Men deras barn, Kate
och Peter, finner varandra
med en vänskap och kärlek
som är självklar från start.
Bakom stängda dörrar står
dock allt inte rätt till ...

FRÅGA MIG IGEN
Mary Beth Keane
Övers. Julia Gillberg
9789100183974
INB • 410 SID • 6 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Vilsna drömmar blir
vilda drömmar när fyra
människors vägar korsas
på en skånsk vingård. En
varm berättelse kantad
av sorg.

VINGÅRDEN FÖR VILDA DRÖMMAR
Caroline Säfstrand
9789137158341
INB • CA 350 SID • 1 JULI
FORUM
I en värld där nytt och
gammalt möts börjar kvinnor
upptäcka nya vägar – i livet
och i kärleken. Men inget
kommer utan svårigheter.
Första delen i en unik och
beroendeframkallande
romanserie om kärlek och
systerskap, i en tid av
förändring. Del 2 utkommer
samma dag.

ELLENS VAL: DET NYA LIVET
Helena Dahlgren
9789188801609
DAB • 276 SID • 8 FEB
FORUM
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En student blir förälskad i sin
lärare och inleder en affär
med en man som liknar
honom. En hemhjälp som
tar hand om en åldrande
man upptäcker hemligheter
ur hans förflutna. En nyskild
kvinna får låna en lägenhet
och blir besatt av ägarinnans
före detta pojkvän.

Det är maj och kriminalreporter Cilla Storm trivs
med livet, även om hon är
osäker på vad nästa steg
för henne och pojkvännen
Adam är. Bästisen Zacke
är det dock värre med, han
har tillfälligt separerat från
Jonathan och får låna Cillas
kolonistuga på Bullholmen
för att vila upp sig.

GRÖNA, SKÖNA VÅRVINDAR
Christoffer Holst
9789188801890
INB • CA 300 SID • 19 MAJ
FORUM

Ibland betyder växa upp
att du måste möta dina
demoner. Jamie Conklin, son
till en ensamstående, hårt
arbetande mor, vill bara
ha en vanlig och normal
barndom. Men Jamie är inte
ett vanligt barn – han ser vad
ingen annan kan se och vet
saker som ingen annan kan
veta.

Livet från den ljusa sidan möter
Forrest Gump i en varm och
gripande feelgoodberättelse.
När Vera Malm fyller arton år
dör hennes morfar. Det är hos
honom hon har växt upp, det
är han och hans gård som varit
hela hennes värld. Nu kastas
hon ut i ett Sverige hon vet
alldeles för lite om.

VERA MALMS VIDUNDERLIGA ÄVENTYR
Tomas Tivemark
9789137155913
INB • CA 350 SID • 26 MAJ
FORUM
Paris 1940. Staden är
ockuperad av nazisterna
och tre unga sömmerskor
bär på stora hemligheter. En gripande och
ödesmättad roman om
mödrar och döttrar, kärlek
och vänskap, och om att
möta vår egen historia.

SÖMMERSKANS GÅVA
Fiona Valpy
Övers. Christina Mansicka
9789137158594
INB • CA 300 SID • 28 APRIL
FORUM
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SKÖNLITTERATUR
LÄS LYRIK I VÅR!
Selma stories listar unga kvinnliga poeter att upptäcka.
Hanna Rajs Lara

Judith Kiros

När Hanna Rajs Lara, född 1991, debuterade som
26-åring hyllades hennes Armarna. Hon har
nominerats till Borås Tidnings Debutantpris, och
sägs tillhöra förnyarna av den svenska samtida
poesin. I höstas kom Under månen där hon
skriver om kärlek, förlust, familjen och det judiska
arvet, antisemitism och missbruk. Dikterna är
personligt direkta, ofta rimmade och poetiskt
talspråkliga.

Journalisten och skribenten Judith Kiros, född
1989, debuterade 2019 med diktsamlingen O.
Boken är en blandning av poesi och essä och tar
sin utgångspunkt i Shakespeares pjäs Othello.
Dikterna undersöker rasism och kretsar kring
svarthet och kön i Sverige i dag.

Under månen (2020)

Foto: David Lagerlöf

Foto: Stefan Tell

O (2019)

Foto: Carla Orrego Veliz

”O är en idérik och genomarbetad debut som
kräver en långsamhetens läsning. Men den som
tar sig tid blir belönad – och överraskad!” –
Ulf Karl Olov Nilsson, Dagens Nyheter

Felicia Mulinari

Arazo Arif

Det som inte kan utplånas (2019)

Mörkret inuti och fukten (2020)

Poeten Felicia Mulinari, född 1990, debuterade
2019 med diktsviten Det som inte kan utplånas.
Hennes dikter är sprungna ur en kollektiv erfarenhet
av rasism och våld, och boken fick fina recensioner.

Arazo Arif, född 1991, debuterade i fjol med diktsamlingen mörkret inuti och fukten. Diktsamlingen
som rör sig kring kärlek, sex och våld fick fina
recensioner och hon är nu nominerad till Borås
Tidnings debutantpris 2021 med motiveringen:
”För en lyrisk berättelse om övergrepp och underkastelse där språkets list övervinner trauman”.

”Det som inte kan utplånas är en mästerlig debut,
en bok jag kommer att återvända till många gånger.” – Hanna Johansson, Expressen

Foto: Carla Orrego Veliz

LYRIK OCH ESSÄER

UNDERGÅNGEN
Malte Persson
9789100183943
INB • 172 SID • 13 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PATIENT
Sofia Dahlén
9789100185756
INB • CA 180 SID • 29 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FRÄMLINGSFIGURER
Mara Lee
9789100183196
KAR • 274 SID • 1 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Undergången är en lika lekfull
som fruktansvärd färd på vers
genom rum och tid – från corona
till big bang – och till det tankens
bråddjup där allt försvinner.

Sofia Dahléns debut är en lyrisk
berättelse om anhörigskap,
desperation och längtan, som tar
sig den form som för stunden verkar
rimligast i en orimlig situation.

Essä samsas med poesi, myt och fiktion när
Mara Lee undersöker språkets laddningar i
konstruktionen av främlingen, den Andre.
I diskussioner om bl.a. Dante, Woolf, Mary
Shelley och Edda-diktningen pekar hon på
bildspråk som bärare av känslor men också
av makt.
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SPÄNNING
FINSKA DECKARSTJÄRNAN: ”VILLE SKRIVA

NÅGOT SOM JAG SJÄLV HADE BLIVIT SKRÄMD AV”
Häxtjakter och Helsingfors, ockultism och oväntade
vändningar. Det är några ord som ringar in Max Seecks
bladvändare till thriller. Den trogne läsaren som nu även ska
bli tv-serie utspelar sig under några vintriga dagar i den
finländska huvudstaden. I bokens början har en kvinna
hittats brutalt mördad i en lyxvilla vid havet. Hon är gift med
författaren Roger Koponen, han har skrivit den framgångsrika trilogin "Witch Hunter" och är denna kväll iväg på ett
författaruppträdande. Kort efter att han nåtts av dödsbudet
omkommer han och den polis som ska hjälpa honom hem i
en bilolycka. Men strax därefter syns han på en övervakningskamera från tunnelbanan i Helsingfors. Det står klart att det
inte är något vanligt mordfall som kommissarie Jessica Niemi
och hennes kolleger ska utreda – och mysteriet växer när
ytterligare en kvinna hittas död.
Foto Mikko Rasila
Text Linda Fritiofsson
Intervjun är publicerad av SelmaStories.

Max Seeck
Född: 1985
Bor: I Helsingfors
Gör: Författare och filmproducent
Aktuell med: Den trogne läsaren
Ser fram emot att läsa 2021: Det kommer en rad bra
finska deckare den här våren som jag ser fram emot.
Och så kommer jag att läsa en del Paul Auster som jag
verkligen gillar.

– Jag ville skapa en story med traditionella nordic noirelement som samtidigt hade en skräcktwist – och det
skulle vara något som jag själv hade tyckt varit oerhört
skrämmande att läsa. Jag hade en idé om några personer
som skapar en farlig kult, och ju mer research jag gjorde på
området, desto mer övertygad blev jag om att ockultism och
häxjakter skulle vara bokens huvudtema.
Boken har sålt till 35 länder och legat på New York Times
bästsäljarlista. Var det något du kunde föreställa dig medan
du skrev?
– Jag hoppades så klart att den skulle bli en succé, men
självklart har jag blivit överraskad. Det var fantastiskt när det
började trilla in utländska bud på boken förra hösten. Det är
en dröm som gått i uppfyllelse.
Din huvudperson Jessica Niemi är kriminalöverkonstapel vid
Helsingforspolisen och har ett mörkt förflutet. Hur skulle du
beskriva henne?

Spänningsdebut
för relationsdeckarläsaren. När Alvas
mor dör visar det
sig inte var av
naturliga skäl.
I jakten på sanningen får hennes
rädslor alltmer
rationell grund.

En finsk thriller som
utspelar sig under
några vintriga dagar
i Helsingfors. Jessica
Niemi och hennes
kollegor står inför ett
mysterium som
accelererar allteftersom timmarna går.

DEN TROGNE LÄSAREN
Max Seeck
Övers. Bo Samuelsson
9789100184544
INB • 428 SID • 12 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

TORSDAGSMORDKLUBBEN
Richard Osman
Övers. Ing-Britt Björklund
9789100188559
INB • 412 SID • 6 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VAR INTE RÄDD FÖR MÖRKRET
Kristina Agnér
9789100186333
INB • 352 SID • 25 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Elizabeth, Joyce,
Ibrahim och Ron,
alla närmare de
sig åttio. Tillsammans utgör de den
okonventionella
och kreativa Torsdagsmordklubben.
Cosy crime på hög
nivå!

Första delen i en
ny spänningsserie
om systerskap och
hemligheter som tar
oss från paradisvita
stränder i Thailand
till Norrlands mörka
inland.

BLODSKAM
Caroline Engvall
9789137157399
INB • CA 350 SID • 24 MAJ
FORUM
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– Jag tror att huvudpersonen måste vara ”likeable”, men det
betyder inte att hon eller han måste vara perfekt, snarare
tvärtom. Jag ville göra Jessica smart; cynisk och lojal, och
samtidigt var det viktigt för mig att läsarna skulle få ta del av
hennes förflutna för att förstå varför hon blivit som hon blivit.
Hon har en del mörka hemligheter och är en orolig själ, men
ändå vill jag lära känna henne och bli hennes vän.
Hur började skrivandet för dig?
– Jag har arbetat inom många olika branscher och med
jobb som inte varit tillräckligt kreativa för mig, och när är jag
började skriva för omkring åtta år sedan handlade det mest
om eskapism, ett sätt att fly vardagen. Jag blev snart
publicerad i Finland och efter debuten, som blev en framgång, har jag framför allt ägnat mig åt skrivandet. Idag
skriver jag på heltid.
Var det självklart att du skulle skriva i spänningsgenren?
– Inte helt. Jag visste att jag ville skriva romaner och pjäser,
men att det blev kriminalromaner handlar nog om att det
framför allt är det jag själv läst mycket. Jag ville matcha
giganter som Stieg Larsson och Jo Nesbø.
Berätta om din skrivprocess. Hur kan en vanlig jobbdag se
ut för dig?
– Jag kommer till mitt kontor kring niotiden och går hem
runt 16 eller 17. Förutom att skriva så handlar det om
researcharbete, marknadsföring och intervjuer. För mig
tar det sex månader att skriva en bok. Jag skriver ungefär
3000-4000 tecken per dag, även om jag har hört att det är
en för snabb takt så tycker jag att det är görbart. Ibland sitter
jag hemma och skriver och den senaste tiden har det blivit
en del amerikanska affärsmöten via Teams som börjat först
vid 20-tiden.

Det är fullsatt i
hamnen när
Doggerlands
första Pridefestival
ska gå av stapeln.
Men plötsligt
förvandlas den
uppsluppna
stämningen till ren
skräck.

SPRING ELLER DÖ
Maria Adolfsson
9789146236405
INB • 374 SID • 26 MARS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Sverige i en nära
framtid. Segregationen har löpt amok
och motsättningarna
exploderar. Jens
Lapidus är tillbaka
med en stenhård och
actionladdad skildring
av ett land som håller
på att falla isär.

PARADISE CITY
Jens Lapidus
9789100173180
INB • 384 SID • 24 FEB
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Hanna Duncker kastas
återigen in i en mordgåta och i jakten efter
ett försvunnet barn på
Öland. Andra delen
i Ölandsbrotten, en
deckarserie om att leva i
skuggan av brott och att
inte kunna klippa banden med sin hembygd.

Nu, 60 år efter att
muren restes, kommer denna evigt
aktuella klassiker
i en efterlängtad
nyöversättning,
signerad HansJacob Nilsson.

SPIONEN SOM KOM IN FRÅN KYLAN
John le Carré
Övers. Hans-Jacob Nilsson
9789100188337
INB • 245 SID • 20 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SKUGGLILJAN
Johanna Mo
9789189051010
INB • 350 SID • 9 JUNI
ROMANUS & SELLING
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SPÄNNING
Den tredje delen i
deckarserien om den
färgstarka kriminologen
Kajan Berglund och den
grävande journalisten Aida
Svantesson. En aktuell och
drabbande kriminalroman
som utspelar sig under metoo-upprorens omvälvande
tid vintern 2018.

”

BARA ETT OFFER
Kicki Sehlstedt
9789180060684
INB • 448 SID • 28 APR
BAZAR FÖRLAG

ETT FALL MOT DÖDEN
Randi Fuglehaug
Övers. Sofia Nordin
9789170286155
INB • CA 400 SID • 9 JUN
BAZAR FÖRLAG

SE DÖDEN PÅ DIG VÄNTAR
Jan Mårtenson
9789146237976
INB • CA 350 SID • 10 JUN
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
Under en uppvisning störtar
en fallskärmshoppare till
marken inför hundratals
chockade åskådare. Journalisten Agnes Tveit har just
återvänt från Oslo och börjat
arbeta på lokaltidningen i sin
hemstad. När hon börjar forska i fallet upptäcker hon snart
att den idylliska staden Voss
döljer mörka hemligheter.

ALLA LJUGER
Camilla Grebe
9789146236559
INB • 421 SID • 15 MARS
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
Två Stockholmspojkar som
tillbringar höstlovet på
ett grådisigt och stillsamt
Gotland försvinner spårlöst
under en cykeltur till
raukområdet Holmhällar.
Anders Knutas och hans
kollega och partner Karin
Jakobsson får ett
svårgripbart fall att lösa.

DÄR DEN SISTA LAMPAN LYSER
Mari Jungstedt
9789100173500
INB • 14 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Rovhjärta är den första
delen i en tät och
suggestiv spänningsserie
som utspelar sig i
Ångermanland – en
drabbande kriminalroman
inspirerad av folktro,
historiska mordfall och
1600-talets häxprocesser.

ROVHJÄRTA
Ulrika Rolfsdotter
9789180060363
INB • 416 SID • 7 APRIL
BAZAR FÖRLAG

DRUKNA TYST
Åsa Leijon
9789100183837
INB • 406 SID • 19 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Ett av Alan Banks tidigare fall
gör en obehaglig återkomst.
Banks kommer över videoinspelningar från den mördade
byggmästaren Balydons
famösa poolpartyn. Något
som kan kullkastar alla
tidigare teorier om mordet.
Samtidigt har Zelda tagit upp
jakten på de män som förde
bort henne. Del 27 i serien!

INNAN MÖRKRET FALLER
Peter Robinson
9789137157108
INB • 366 SID • 18 MAR
FORUM
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Maria är lyckligt lottad.
Hon trivs med sitt jobb,
hon älskar sin son, sin nye
man Samir och – oftast –
bonusdottern Yasmin. Men
när Yasmin försvinner och
Samir anklagas för att
ha dödat sin dotter rasar
Marias tillvaro.

Kongo-Kinshasa, Balkan,
Gamla stans gränder och
en herrgård vid Båven
utgör spelplan för årets
Homanroman. Vare sig
dramatik, samhällskritik,
goda viner eller kulinariska
smakprov saknas i denna
deckare.

Vass och suggestiv
spänningsdebut i
internatskolemiljö. Djupt
inne i granskogen ligger
Axelsons, en prestigefylld
internatskola där
traditioner och lojalitet är
viktigare än allt annat.

SKOLAN
Karin Wik
9789137157030
INB • 298 SID • 21 APRIL
FORUM
Sedan Jannica steg av
bussen vid stora vägen
sent en fredagskväll i
början av sommarlovet har
ingen sett henne. Den enda
som vet vad som verkligen
hände är Minna, Jannicas
lillasyster. Men sanningen
är farlig. En spännande
romandebut om hur ett
brott påverkar en hel bygd.

I februari 1986 sker det
första mordet i byn Tiarp på
Nyårsåsen utanför Halmstad.
För polisen Sven och hans son
Vidar blir det en avgörande
tid. Medan Vidar söker sin väg
mot vuxenlivet, tvingas Sven in
i mörkret på Nyårsåsen för att
jaga Tiarpsmannen: Vem är
han? Vem blir hans nästa offer?

BRINN MIG EN SOL
Christoffer Carlsson
9789100183028
INB • 448 SID • 10 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Det är stormvindar utanför
Floridas kust och befolkningen
på Camino Island försöker i
hast förbereda en evakuering
från ön, men Bruce Cable
vägrar att överge sin älskade
bokhandel. Förödelsen blir
enorm, och Cables vän hittas
avliden. Men det är något
märkligt med Kerrs död, dog
han verkligen i stormen?

Snön tinar och djupt
inne i de norrbottniska
skogarna hittas en cykel,
som visar sig tillhöra en
pojke vars försvinnande
har förbryllat polisen. En
spänningsdebut med en
lite ovanlig vinkel i form
av poliser som jobbar i
yttre tjänst.

DÄR ISARNA RÅMAR
Jennie Lundgren & Ulrika Lundgren Lindmark
9789100185831
INB • CA 350 SID • 10 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VINDARNA PÅ CAMINO ISLAND
John Grisham
Övers. Kjell Waltman
9789100188511
INB • 400 SID • 28 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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SPÄNNING
Två barn avrättas.
En organisation tar
på sig det hemska
dådet. Men vilka
är de, och vad vill
de? Det här är
den sjunde delen i
Herkulesserien (baserad på Herkules
elfte stordåd).

Första delen i Anders
de la Mottes och
Måns Nilssons
pusseldeckarserie
Morden på Österlen
– där vackra miljöer
och excentriska
karaktärer möter ond
bråd död.

DÖDEN GÅR PÅ VISNING
Måns Nilsson &
Anders de la Motte
9789137159713
INB • CA 350 SID • 9 JUNI
FORUM

OLYMPIA
Mons Kallentoft
9789137156125
INB • 3CA 20 SID • 5 MAJ
FORUM
Märkliga saker tycks
tilldra sig i författarvärlden. Motvilligt
dras Barbarotti in i
skeendet, men borde
han inte ägna sin tid
åt viktigare saker?
Den sjunde boken i
serien om kommissarie Barbarotti.

SCHACK UNDER VULKANEN
Håkan Nesser
9789100187965
INB • CA 350 SID • 26 JULI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Andra delen i en
skrämmande aktuell
serie som utspelar sig
i norra Australien. Det
är jul och en våldsam
cyklon närmar sig
Darwin. Bluey och Jess
dras in i en ny utredning när en ung man
hittas ihjälskjuten.

CYKLONVARNING
Christina Wahldén
9789137155500
INB • 368 SID • 20 JAN
FORUM
Den sjunde och
avslutande delen i
Hagforsserien är
ett juldrama om
utsatthet, botgöring
och att till slut
försöka försonas
med sina livslögner.

DAGEN ÄR KOMMEN
Ninni Schulman
9789137150802
INB • 28 APRIL
FORUM

Tonåringen Oscar
försvinner från sitt
välbärgade hem
i Köpenhamn och
lämnar ett kryptiskt meddelande
efter sig. Ny del i
den hyllade
Köpenhamnsserien.

VÅDASKOTT
Katrine Engberg
9789137153353
INB • 370 SID • 10 MAJ
FORUM
Den fristående
andra delen i
Carin Hjulströms
cosy crime-serie
Säbyholms gröna
fingrar. Ond bråd
död i slottsmiljö
med hög igenkänning och svärtad
humor.

KNAPPT EN DROPPE BLOD
Carin Hjulström
9789137158297
INB • 375 SID • 10 MARS
FORUM

FANTASY

Världen står i brand
och Ciri, arvtagerska till Cintras tron,
är försvunnen. Det
är inte bara häxkarlen Geralt och
hans allierade som
letar efter henne...

SVALANS TORN
Andrzej Sapkowski
Övers. David Szybek
9789198616897
DAB • 3CA 00 SID • 18 JUNI
GONDOL

CHRISTINA WAHLDÉN: ”FIKTION HAR EN ANNAN SLAGS FRIHET”
Förtryck, rasism och missbruk – allt under en naturkatastrof
och i en unik tropisk miljö. I Christina Wahldéns Cyklonvarning
finns både det vi känner igen från vårt eget samhälle och
sådant som känns väldigt långt borta just nu i vår isolerade tid.
Det är den andra delen i den hyllade författarens serie om staden Darwin i Australien, ett land hon själv bott i tidigare i livet
och därför kan beskriva med stor kännedom och förståelse.
Hur fick du inspiration till Darwinserien?

Foto Caroline Andersson
Text Lina Nilsson
Det här är en förkortad version. Hela intervjun finns på selmastories.se

Christina Wahldén
Född: 1965, i Stockholm
Bor: I Uppsala
Gör: Författare och journalist
Aktuell med: Cyklonvarning som är andra delen i
Darwinserien
Priser och utmärkelser:
Bland annat; Teskedsordens litteraturpris 2010 för
I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig,
Spårhunden 2018 för Falafelflickorna och Barnens
Romanpris i Karlstad 2018 för Tulpanpojken. Första delen
i Darwinserien Nämn inte de döda, nominerades till Årets
bästa kriminalroman 2020.
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– Man brukar ju säga att man ska skriva om det man brinner
för och jag har tidigare skrivit böcker som utspelar sig i
Australien. Det finns mycket knasiga djur och växter där, så
det är en väldigt tacksam miljö om man gillar att beskriva
saker. Många i Sverige har varit i Australien på semester eller
backpackat, men då är det lätt att man bara går på pubar och
surfar trots att det finns väldigt mycket mer, så jag ville fördjupa
bilden. Det är dessutom en plats jag älskar och gärna berättar
om, säger Christina Wahldén.
Trots att Darwin är huvudstaden i Norra territoriet i Australien
är det en ganska liten stad med cirka 130 000 invånare.
Närheten till sydöstra Asien och länder som Indonesien innebär
att vädret är tropiskt, vilket gör staden till en perfekt miljön för
den här boken.
– Det är väldigt fuktigt och dramatiskt väder vilket jag
använder i just den här boken. Det tropiska klimatet gör att det
sker en hel del konstiga saker och brotten där blir intressanta
att berätta om.
Bibliotek är magiska platser
Kärleken till skrivandet har alltid funnits där för henne. Ändå
beskriver Christina Wahldén vägen till författarskapet som en
lång men lärorik resa.
– Jag hade inga syskon och var blyg som liten, så karaktärerna
i böckerna blev mina kompisar. Det var ingen som var dum
mot mig men jag var väl lite annorlunda. Sen var svenska mitt
bästa ämne, jag tyckte det var otroligt roligt att skriva. Och då

kände jag att journalist ändå var möjligt, att det var ett jobb
som man kunde få betalt för.
Det var inte förrän jobbet på Svenska Dagbladet där hon
stötte på andra skribenter som faktiskt hade skrivit böcker som
hon förstod att det var en möjlig väg.
– Då insåg jag att det inte är raketforskning, utan kan man
skriva så kan man kanske får ur sig en bok. Idag tror jag att det
var ganska bra att jag gick i den skolan.
Något som genom alla år haft en speciell plats i hennes
hjärta är bibliotek. Hennes mamma var en storläsare och tog
med henne till biblioteket varje vecka i uppväxten. Och det är
något hon burit med sig.
– Bibliotek är en magisk plats, en frizon. För barn som har det
jobbigt hemma, eller att det är trångt hemma. Att bibliotek i
Sverige är gratis är ju fantastiskt, det är det inte överallt så jag
tycker att det är en viktigt för demokratin.
Hur viktigt är läsning för demokratin?
– Ord är makt. Så enkelt är det. Jag har varit mycket i skolor
i socialt utsatta områden, där det ofta är väldigt ambitiösa
lärare och bibliotekarier, och insett att har du språket behöver
du inte slåss. Talar du ett annat språk än svenska hemma är
det väldigt bra om man kan läsa på det språket också. Ju fler
språk du behärskar, desto bättre blir varje språk, de stärker
varandra.
Forskning visar att ungefär 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige idag inte kan återge en kortare tidningsartikel
därför att de inte förstår vad det står. Där kan ”underhållningslitteratur” och ljudböcker göra en enorm skillnad, enligt
Christina Wahldén.
– Underhållningslitteratur är otroligt viktig för att ge människor
lust till berättelser. Och även ljudböcker är fantastiskt bra för de
som har svårt att läsa tryckt text, så att alla kan ta del av litteratur. Det är en viktig fråga för hur man uppfattar verkligheten
och för att lära sig empati, att kunna förstå hur andra har det.
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SKÖNLITTERATUR

SÅ GÅR DET TILL ATT BEARBETA EN
KLASSIKER TILL LÄTTLÄST
Selma Lagerlöfs Jerusalem är en älskad svensk klassiker.
Det är många som vill läsa den, men alla har inte möjlighet.
Därför fick journalisten och författaren Hanna Wallsten
uppdraget att förkorta och modernisera originalet
till lättlästa svenska. Men hur går en bearbetning till?
Vad behåller man och vad tar man bort från så välkänd
klassiker?
Hur går arbetet med att göra en lättläst bearbetning till?
– Det är lite olika beroende på originalets omfång, språknivå
och genre. När jag gjorde Jerusalem höll jag mig väldigt
nära originalets text. Jag försökte använda dialogen som
fanns och som ger boken väldigt mycket av dess karaktär.
När jag strök partier försökte jag ta bort mycket på få ställen,
hellre än att hyvla bort lite här och där. På så sätt hoppas jag
att boken känns som Selma Lagerlöfs text, om än med lite
modernare och enklare språk.

när jag jobbade med Jerusalem; wow, tänk att människor
brottades med exakt samma frågor för mer än hundra år
sedan. Det gäller tro, kulturmöten, identitet och såklart kärlek.
Vem tror du kommer att läsa den lättlästa versionen?
– Jerusalem är en av de svenska klassikerna, Selma Lagerlöf
fick Nobelpriset i litteratur. Det är en sån där bok som
många säkert vill ha läst, men inte riktigt orkat kämpa sig
igenom. Nu får alla en möjlighet att läsa den. Jag hoppas
unga människor hittar den, eftersom den i grund och botten
handlar om att hitta sig själv och bygga upp sitt liv. Den som
är intresserad av religion, kultur och psykologi har en riktig
läsfest framför sig.

Vilken är den största utmaningen?
– När det gäller Jerusalem var det att förkorta och modernisera utan att låta originalet gå förlorat. Jag vill att läsaren ska
förstå att det är en gammal bok, samtidigt som den är lätt
att läsa. Det tillför verkligen läsningen något, eftersom handlingen på många sätt är väldigt aktuell idag. Jag tänkte ofta

Foto Lars Rindeskog

LÄTTLÄSTA VERSIONER
En av den moderna
litteraturens största litterära
klassiker i förkortad
version. Ständigt aktuell
med teman som den
totalitära staten,
övervakningssamhället och
manipulering av historien.

1984 (LÄTTLÄST)
George Orwell
Bearb. Johan Werkmäster
9789179710361
KAR • 144 SID • 8 JAN
BOKFÖRLAGET HEDVIG

JÄRTECKEN (LÄTTLÄST)
Christoffer Carlsson
Bearb. Andreas Palmaer
9789179711627
KAR • 150 SID • 27 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG
Slaveriets historia
skildrat på ett
levande sätt. Cora
flyr sitt liv som slav
och reser genom
delstater mot sin
frihet. En inblick i
både slaveriets och
Amerikas historia.

DEN UNDERJORDISKA
JÄRNVÄGEN (LÄTTLÄST)
Colson Whitehead
Bearb. Hanna Wallsten
9789179710385
KAR • 184 SID • 29 JAN
BOKFÖRLAGET HEDVIG
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Den tredje och sista
delen i Anna Fredrikssons
omtyckta berättelse om tre
generationer kvinnor på
Österlen.

En novembernatt 1994
begås ett mord i utkanten
av den halländska byn
Marbäck. Den skyldige
identifieras snart. Han
döms och allt ställs till rätta.
Men brottet skapar ringar
på vattnet.

VÄGEN TILL ÄPPELRIKET (LÄTTLÄST)
Anna Fredriksson
Bearb. Åsa Sandzén
9789179710866
KAR • 150 SID • 21 JUNI
BOKFÖRLAGET HEDVIG
Den tredje boken i serien
om sju systrarna som alla
symboliserar varsin stjärna
i Plejaderna. Nu följer vi
Star som hela livet levt i
skuggan av sin dominanta
syster Cece.

Queenie är en
rolig och ärlig
roman om att leta
efter kärlek och
sig själv i dagens
samhälle.

QUEENIE (LÄTTLÄST)
Candice Carty-Williams
Bearb. Åsa Sandzén
9789179710842
KAR • 190 SID • 23 FEB
BOKFÖRLAGET HEDVIG

SKUGGSYSTERN (LÄTTLÄST)
Lucinda Riley
Bearb. Hanna Wallsten
9789179711344
KAR • 190 SID • 26 JUNI
BOKFÖRLAGET HEDVIG
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FAKTA
PHILOMÈNE GRANDIN SKRIVER OM PAPPAN IZZY
YOUNG, KÄRLEKEN OCH DEMENSEN
Han har kallats för gudfadern av folkmusik och anses
vara den som upptäckte Bob Dylan. I Glöm allt men inte mig
berättar Philomène Grandin om sin far Izzy Young, en
uppväxt fylld av kultur och kärlek och en demens som
smyger sig på.

Foto Annabel Faraday
Text Elsa Sjögren
Det här är en förkortad version. Hela intervjun finns på selmastories.se.

Philomène Grandin
Född: 1974
Bor: Södermalm i Stockholm
Gör: Skådespelare, författare och ljudboksinläsare
Aktuell med: Glöm allt men inte mig
Ser fram emot att läsa 2021: Noveller av Tessa Hadley,
Rotvälta av Tove Alsterdal och Candy av Hanna-Linnea
Rengfors.

Debutboken Glöm allt men inte mig är Philomènes berättelse
om folkmusikkännaren Izzy Young, men framför allt är det en
berättelse om en kärleksfull far som gör allt för sin dotter.
Israel Young föddes 1928 i New York. Hans föräldrar var
judiska invandrare från Polen och Izzy växte upp i Bronx.
1957 öppnade han Folklore Center i Greenwich Village, en
butik som senare skulle bli legendarisk. På Folklore Center
arrangerade Izzy konserter med musiker och poeter och här
spelade bland andra Joni Mitchell, Emmylou Harris, Patti
Smith – och Bob Dylan. 1961 arrangerade Izzy Bob Dylans
första konsert inför en betalande publik på Carnegie Hall,
han och Dylan delade på gaget 50/50. Med konserten blev
Izzy känd som den som upptäckte Bob Dylan, ett kändisskap
som följde med honom i resten av hans liv. I boken berättar
Philomène om hur människor jämt och ständigt frågade om
artisten.
På 70-talet flyttade Izzy till Sverige och fick sin dotter
Philomène. På Södermalm i Stockholm öppnade han Folklore
Centrum där han sålde skivor, böcker och arrangerade
konserter fram till 2018. Uppväxten i Stockholm var kärleksfull
men inte helt utan problem – främst ekonomiska sådana.
Fram till att hon var 12 år delade Philomène sin tid mellan sin
mamma och pappa för att sedan bo framförallt med Izzy.
De hoppade mellan andrahandsboenden, var inneboende
hos vänner och bodde bitvis i källaren i affären på Södermalm. Men det Izzy inte kunde ge sin dotter i ekonomiskt
kapital kunde han ge i kärlek och tid.
Philomène fick redan innan Izzys demens en omhändertagande roll och det var hon som gjorde fint i lägenheterna,
såg till att de städade och ordnade med mycket praktiska

Annika Persson har
med hjälp av brev–
men också artiklar,
böcker, mötesprotokoll, foton och en
gammal vit resväska
– återskapat textilkonstnären Märta
Måås-Fjetterström
historia.

En gripande
uppväxtskildring
och en berättelse
om en far och
dotter som vägrar
släppa taget om
livet och varandra.

GLÖM ALLT MEN INTE MIG
Philomène Grandin
9789100185695
INB • 272 SID • 20 JANUARI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VAR VID GOTT MOD
Annika Persson
9789100157135
INB • 256 SID • 6 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KONSTEN ATT VÄVA
Amica Sundström &
Åsa Pärson
9789178870851
INB • 288 SID • 13 APRIL
BONNIER FAKTA

PUTINS KRETS
Catherine Belton
Övers. Manne Svensson
9789100188498
INB • CA 600 SID • 6 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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Var det alltid självklart att ta ett så stort ansvar för honom?
– Ja, det var ingen tvekan. Jag var hans enda riktiga anhöriga. Han hade inte någon partner eller något annat barn i
Sverige som kunde ta hand om honom. Det var mitt ansvar
och min vilja. Jag var väldigt mån om att ta vara på all tid i
slutet. Men jag förstod att det var en stor påfrestning för mig.
Jag gick en del i terapi under den här perioden och jag kom
alltid fram till att jag ville vara med honom ännu mer.
I boken skriver du mycket om Nobelfesten som du och din
pappa var på 2016, vad betyder det minnet för dig?
– Det är ett ljuvligt minne. Det var en slags crème de la crème
att få göra det tillsammans i slutet av pappas liv. Det var fint
att se något så vackert som en kontrast till pappas demens
som ökade och allt smuts som hör ihop med sjukdomen. När
Izzy började gå in i demensen skrev Philomène dagbok som
ett sätt att bearbeta det som hände. Tillsammans med
minnen från barndomen och tonåren har dagböckerna
utgjort materialet för Glöm allt men inte mig. Philomène
berättar ärligt om verkligheten med en dement förälder och
allt vad det innebär – från vuxenblöjor till smutsiga hem.
– Det gällde att hitta en balans mellan vad som blir att
skymfa honom och vad som blir att beskriva hur det är att
vara anhörig. Det var viktigt att det skulle finnas med, men
jag har jobbat mycket med ordval och tagit bort vissa delar.
Det har varit mycket diskussioner om en del partier med min
redaktör och förläggare.
Nu har det gått snart två år sedan din pappa gick bort. Hur
vill du minnas honom?
– Som en otroligt älskvärd person med mycket energi och
som vågade leva sitt liv så som han ville och stod fast vid det,
trots att det fick ekonomiska konsekvenser. Jag vill minnas
honom utifrån ett pappaperspektiv. Som en person som
älskade mig väldigt mycket, och som jag också älskade.

Nina Grünfeld
visste ingenting
om sin farmor
förrän hon började
gräva i arkiven.
Det hon fann
var en gripande
berättelse om
tillhörighet, förlust
och saknad.

Detta är en stark,
hjärtskärande och
hoppfull berättelse
om hur lycka kan
hittas även i de
mörkaste av
tiderna. Livet kan
vara vackert om
du gör det vackert.
Det är upp till dig.

DEN LYCKLIGASTE MANNEN PÅ JORDEN
Eddie Jaku
9789180061704
INB • 200 SID • 26 MAJ
BAZAR FÖRLAG
Catherine Beltons
bok är den definitiva
skildringen av Putin
väg till envälde.
Med hjälp av ett
unikt källmaterial
når hon in till kärnan
av Putins krets.

Praktisk och
inspirerande
grundbok i
vävning från två
av Sveriges främsta
handvävare. En
vävbibel och framtida klassiker bland
hantverksböcker!

saker. När Izzy började glömma mer blev ansvaret allt större.

Det är en hundraårig historia som
skapat mycket
högtflygande
drömmar, många
olyckliga slut men
även kritikerrosade och av
publiken älskade
filmer.

DET SVENSKA FILMMANUSETS HISTORIA
Kjell Sundstedt & Johanna Forsman
9789100156886
INB • 12 JULI • AB
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FRIDA
Nina Grünfeld
Övers. Marianne Mattsson
9789100187057
INB • 299 SID • 3 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VÅGA VARA MODIG
Rickard Sjöberg
9789171265166
INB • 208 SID • 11 MARS
MAX STRÖM

Vi vill alla vara
modiga. Men det är
inte så lätt. Rädsla
kan drabba oss när
som helst. Denna
inspirerande bok
hjälper oss att bli
starkare, smartare
och modigare när
det gäller.
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FAKTA

ZY

Just minnet påverkas i hög
grad vid utmattning. Hedvig
Söderlund undrade hur det
såg ut i hennes egen hjärna.
I boken berättar hon sin egen
historia, om framgång och
motgång, om iakttagelser
hon gjort i forskarvärlden, om
varningssignalerna som till sist
smög sig på.

Den här boken är för
dig som vill surfa på den
digitala tsunamin som
sköljer över vårt samhälle.
För dig som vill förstå
hur digitalisering och
teknologiska landvinningar faktiskt kan vara
det som räddar dig, mig
och mänskligheten.

DIGITAL TSUNAMI
Katarina Gospic
9789178871988
INB • 201 SID • 26 JAN
BONNIER FAKTA

DEN UTBRÄNDA
HJÄRNFORSKAREN
Hedvig Söderlund
9789178870967
INB • 240 SID • 8 MARS
BONNIER FAKTA

BARNEN PÅ HIDDEN VALLEY ROAD
Robert Kolker
Övers. Eva Johansson
9789100187200
INB • 421 SID • 20 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Det här är en kunskaps
injektion avsedd att hjälpa
introverta att komma till sin
rätt inom tre av livets arenor:
karriär, familj och relationer.
Boken är lika mycket för den
introverta som den ambiverta
eller extraverta. En samling av
forskning och anekdoter, tips
och råd för att stötta upp den
introverta dimensionen.

Ta kontroll över din diabetes
en gång för alla! Det finns
en hel del du själv kan
göra för att må bättre.
Kerstin Brismar och Harriet
Wallberg har många års
erfarenhet av forskning,
utbildning och rådgivning
kring diabetes.

KOLL PÅ DIABETES TYP 2
Kerstin Brismar &
Harriet Wallberg
9789178870776
INB • 256 SID • 9 MARS
BONNIER FAKTA

HANDBOK FÖR INTROVERTA
Linus Jonkman
9789180060196
DAB • 240 SID • 10 MARS
BAZAR FÖRLAG

SÅ UNDVIKER VI
KLIMATKATASTROFEN
Bill Gates
Övers. Margareta Eklöf
9789100184186
INB • 256 SID • 16 FEBRUARI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
Boken som ger barn och
unga svar på deras vanliga
men ofta svårpratade
frågor om porr, sex och
samtycke. Utan att moralisera eller skambelägga
ger författarna råd om
hur unga kan förhålla sig
till porr och till sin egen
sexualitet.

VÄRSTA BÄSTA
SVÅRSNACKET
Maria Dufva & Maria Ahlin
9789178871636
INB • 128 SID • 22 JULI
BONNIER FAKTA
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Vår kultur har många
idéer om kvinnor som
missunnsamma rivaler. Var
kommer de fördomarna
ifrån? Och vilken effekt får
de? I Catfight söker Johanna
Wester svar genom att titta
på allt från nöjesvärlden
och medierna till politiken,
språket och historien.

CATFIGHT
Johanna Wester
9789189051065
FLEX • 328 SID • 21 APRIL
ROMANUS & SELLING

I denna angelägna bok
beskriver Bill Gates en
omfattande plan för hur
världen kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser i
tid för att undvika en klimatkatastrof. I den här boken
förklarar han inte bara varför,
han berättar också vad vi behöver göra för att nå målet.

Varför är det så många
barn som inte längre klarar
av att gå till skolan? Och
vad kan vi som individer och
samhället göra åt det? Men
framför allt är det en drabbande personlig berättelse
om hur det gick till när Lova
blev och slutade att vara
hemmasittare.

HON KALLADES
HEMMASITTARE
Nadja Yllner
9789137157344
INB • 224 SID • 10 MARS
FORUM

Familjen Galvin tycktes vara
en mönsterfamilj på alla sätt.
Men under det turbulenta
60-talet rämnade den lyckliga
fasaden och tragedierna kom
slag i slag. Sex av familjens
söner skulle komma att diagnosticeras med schizofreni,
och sjukdomen förde familjen
till ruinens brant.

I Johan Anderbergs
berättelse följer vi spelet kring
Sveriges strategi under ett år
med Corona-pandemin;
hur ordet flockimmunitet
förvandlas från en obskyr
fackterm till att bli ett av
samtidens mest laddade ord,
och hur Sverige hamnade i
världens blickfång.

FLOCKEN
Johan Anderberg
9789100186432
INB • CA 350 SID • 15 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Våga beskära! Många
av trädgårdens växter blir
vackrare, blommar bättre,
får mer frukt eller finare
form. En instruktiv handbok
för dig som aldrig beskurit
förr, men också för dig som
brukar beskära dina buskar
och träd men känner dig
osäker på om du gör rätt.

Behändig, hyllad och omfattande. Svensk fältflora
är baserad på Nordens
flora som utkom 2018.
Det här är handboken att
ha med sig ut i skog och
mark om vill lära sig mer
om blommornas värld!
Den omfattar över 1000
olika växter.

SVENSK FÄLTFLORA
Bo Mossberg & Lennart Stenberg
9789178871759
INB • CA 300 SID • 27 APR
BONNIER FAKTA

KONSTEN ATT BESKÄRA
Eva Robild, Georg
Grundsten & Eva Lie
9789174249934
INB • 304 SID • 23 FEB
BONNIER FAKTA
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POCKET

PESTEN Albert Camus
Övers. Jan Stolpe
9789100187934
POC • 256 SID • 7 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BALLADEN OM SÅNGFÅGLAR OCH ORMAR
Suzanne Collins
Övers. Lena Jonsson
9789179757342
POC • 560 SID • 15 APRIL
BONNIER CARLSEN
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MYTHOS Stephen Fry
Övers. Molle Kanmert Sjölander
9789100187569
POC • 448 SID • 4 FEB
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER
Delia Owens
Övers. Cecilia Berglund Barklem
9789137157726
POC • 371 SID • 15 MARS
F0RUM

ATT DÖDA EN HÄRMTRAST
Harper Lee
Övers. Eva Johansson
9789100190767
POC • 359 SID • 15 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SUNDETS RÖDA NEJLIKOR
Conny Palmkvist
9789137501598
POC • 519 SID • 10 JUNI
FORUM

HUR DU LYCKAS I EN VIT VÄRLD
Siduri Poli
9789137501581
POC • 262 • 10 JUNI
FORUM

ÖVERLEVARE
Elaine Eksvärd
9789137501628
POC • 270 SID • 15 JULI
FORUM

SÄG INGET Patrick Radden Keefe
Övers. Bengt Ohlsson
9789100187774
POC • 398 SID • 11 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

YA LEILA
Donia Saleh
9789100189907
POC • 228 SID • 10 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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BARN
0-3 ÅR
Det är läggdags. Sickan
ska sova. Men först
måste tänderna borstas
och blöjan bytas. Sedan
ska pappa läsa saga.
Men Sickan vill inte
alls ligga still i sängen.
Sofia Rådström lyckas få
vardagsrimmen att falla
perfekt på plats.

SOV NU, SICKAN
Sofia Rådström
9789179756697
INB • 32 SID • 5 MAJ
BONNIER CARLSEN

Knorr och Koko ska
gå och lägga sig men
de har SJU saker kvar
att göra innan de kan
släcka lampan. Hur ska
vi hinna? undrar Koko.
Jag vet, vi får dubbelgöra! säger Knorr.

Ett, två, TRE! Knorr tar
sats och hoppar i från
bryggkanten. Men vad
nu? Skulle de inte
hoppa i båda två
samtidigt? Det visar sig
att Koko kanske inte är
helt säker på vad
tre är …

KNORR, KOKO OCH SIFFRAN 3
Maria Nilsson Thore
9789179753801
INB • 32 SID • 1 JULI
BONNIER CARLSEN

KNORR, KOKO OCH SIFFRAN 7
Maria Nilsson Thore
9789179753818
INB • 32 SID • 1 JULI
BONNIER CARLSEN

3-6 ÅR
I den här magnifika
kapitelbilderboken möter
vi Lou som bor med sin
pappa i ett stort hyreshus.
Huset är som ett gigantiskt
träd. Alla grannar bor på
olika grenar och mitt i allt
lever Lou som leker att hon
är en fågel med sin bästa
vän Jemima. Men en dag
blir Jemima en flyttfågel
som måste lämna deras
gemensamma träd.

HEMMA I MITT HUS
Gabi Frödén
9789179753856
INB • 155 SID • 5 MARS
BONNIER CARLSEN

Stina Wirsén kan som
ingen annan beskriva
familjeliv för stora och
små. Det är läggdags
hemma hos Gnis och
Knatt och lilla Luden.
Alla ska sova, men
var?

KURRAN OCH PIGAN
PÅ DJUPT VATTEN
Lisa Moroni
9789179750169
INB • 40 SID • 10 MARS
BONNIER CARLSEN

VEMS SÄNG?
Stina Wirsén
9789179753962
INB • 30 SID • 10 MARS
BONNIER CARLSEN

Mumindalens alfabet är
en introduktion till alfabetet, och en rundvandring
i den magiska Mumindalen. Den mästerliga
barnboksförfattaren och
poeten Annika Sandelin
har skrivit en dikt för varje
bokstav. Under 2021 lanserar Moomin Characters
en global läs- och skrivfrämjande satsning.

MUMINDALENS ALFABET
Tove Jansson &
Annika Sandelin
9789179756970
KLO • 72 SID • 3 MAJ
BONNIER CARLSEN
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Ett sagolikt, sommarvarmt bilderboksäventyr
med många bottnar
Om vänskap, mod och
nya upptäckter,
med förtrollande
illustrationer att dyka
ner i. Ljuvlig läsning
för stora och små om
vattnets betydelse och
att lära sig simma!

Mumindalen är en
magisk plats - full av
storslagna naturupplevelser, små omsorger
och fantastiska upptåg.
I denna boks nio berättelser, stämningsfullt
illustrerade med bilder
ur den nya animerade
TV-serien, lär vi känna
Mumintrollen och alla
deras vänner på nytt.

ÄVENTYR I MUMINDALEN
Tove Jansson &
Amanda Li
9789179753757
INB • 128 SID • 25 MARS
BONNIER CARLSEN

En härlig bilderbok om
sagans magi! Olivia älskar
böcker och läser hellre om
äventyr än upplever dem i
verkliga livet. Men när en
främmande figur stjäl stadens alla böcker tvekar hon
inte. Olivia beger sig genast
iväg för att lösa mysteriet.

SAGOTJUVEN
Graham Carter
Övers. Karin Berg
9789179753979
INB • 40 SID • 15 MARS
BONNIER CARLSEN
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BARN
3-6 ÅR

DET ÄR JAG SOM ÄR TROLLET
Jenny Bergman & Lotta Geffenblad
9789179754709
HKL • 40 SID • 27 MAJ
BONNIER CARLSEN

En flicka på väg till förskolan
blir plötsligt förvandlad till ett
stort troll. Vips, så är
föräldrarna bortskrämda, förskolekompisarna uppkäkade
och det före detta barnet får
bosätta sig i skogen. Där får
man göra precis vad man vill.
Men en dag kommer trollkarlen och frågar om trollet vill bli
flicka igen. Vill hon det?

Rogivande text och stora
vackra bilduppslag vyssar
både möss och andra små
lyssnare till sömns. Här
finns också inslag av mindfulness och kvällsrutiner
som kan göra nattningen
eller vilostunden mysig och
harmonisk. En bok för hela
familjen!

MUSSE & HELIUM: DAGS ATT SOVA
Camilla Brinck
9789179756468
INB • 32 SID • 28 APRIL
BONNIER CARLSEN

DEN SISTA UTPOSTEN
Cecilia Heikkilä
9789179756673
INB • 40 SID • 8 JUNI
BONNIER CARLSEN
I naturen kryper, växer och
låter det hela tiden. Näbbmusen Vips är lite som en
modern Plupp och påminner
oss om hur enkelt och skönt
det kan vara att bara sitta
ute på en stubbe och se sig
omkring.

VIPS BAKOM STENARNA
Oskar Jonsson
9789179756710
INB • 32 SID • 1 JULI
BONNIER CARLSEN

FANTASTISKA FAMILJER OCH KATTIS KALAS
Maria Löfgren
9789179753627
INB • 32 SID • 26 MAJ
BONNIER CARLSEN

En liten och en stor björn
ger sig iväg på en resa till
andra sidan världen.
De letar efter den sista
utposten – världens sista
vilda plats. Men mycket
har hänt sedan morfars
tid. Finns den kvar? En förtrollande bilderbok om att
längta bort och hitta hem.

Möt den glatt pruttsjungande
familjen Bajskorv och kika
in i deras dagliga liv, där
vardagen handlar om allt från
rörelserna i tarmarna och den
enda älsklingsfärgen till släkthistoria och uppfriskande bad
i toalett-turkost avloppsvatten.
En interaktiv rolig bilderbok
för alla i kiss- och bajsåldern!

HEJ BAJSKORV!
Henrik Hallgren
9789179757199
INB •28 SID • 3 MAJ
BONNIER CARLSEN

Fantasi för hela familjen!
Med den nyfikna katten
Kattis som ciceron går upptäcktsfärden genom grottor,
in i kök, under bryggor och
fram till hemliga gömställen.
En härlig bilderbok att läsa
och prata om, där varje
uppslag är en hel värld att
upptäcka.

I dag är det fotbollsmatch.
Puck och mamma hejar
när kusinerna spelar. Vad
roligt det verkar, Puck
vill också spela fotboll!
Hemma på gården visar
mamma hur man gör. Men
varför gör inte bollen som
Puck vill?

PUCK SPELAR FOTBOLL
Anna-Karin Garhamn
9789179756543
INB • 32 SID • 26 MAJ
BONNIER CARLSEN
Charmigt, humoristiskt
och mitt i prick i Camilla
Ceders första bok om
bästisarna Fardus och
Malte och Maltes nya,
busiga papegoja. Varmt,
färgstarkt och mysigt
illustrerat av Hanna
Granlund.

Ett fruktansvärt odjur stör
friden i djungeln. Hur ska
Jordens hjältar få stopp på
monstret som skadar både
djur och miljö? Här krävs
både list, superkrafter och
en smula tur!

JORDENS HJÄLTAR. DJUNGELMONSTRET
Peter Bergting
9789179756574
INB • 32 SID • 8 JUNI
BONNIER CARLSEN

PAPEGOJKAOSET
Camilla Ceder & Hanna Granlund
9789178038879 (6-9 ÅR)
INB • 136 SID • 15 MARS
BONNIER CARLSEN

6-9 ÅR
En berättelse om syskonskap
och om att hitta tillbaka till,
eller hinna ikapp, en bror som
håller på att växa upp och
bryta sig loss. Men också om
vänskap och att gå sin egen
väg oavsett vad andra tycker.

ASTERA OCH BASKETSKORNA
Kaly Halkawt & Sofia Falkenhem
9789179753689
INB • 172 SID • 4 MAJ
BONNIER CARLSEN
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Dansa med Sigge är
den nittonde boken i Lin
Hallbergs och Margareta
Nordqvists succéserie om
favoritshettisen Sigge och
stalltjejen Elina.

DANSA MED SIGGE
Lin Hallberg & Margareta Nordqvist
9789179754648
KAR • 168 SID • 25 FEB
BONNIER CARLSEN

Hur är det egentligen att
gå i skolan? Följ med
barnen i klass FA under
deras första skolår, från
den pirriga skolstarten till
det första sommarlovet.
Härlig tillsammansläsning
med mycket värme och
igenkänning.

SNART SOMMARLOV!
Katja Tydén & Ingrid Flygare
9789179756840
INB • 120 SID • 19 APRIL
BONNIER CARLSEN
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BARN
CAMILLA BRINCKS MYLLRANDE
FANTASIVÄRLD: MUSSE & HELIUM
Camilla Brinck har skapat en unik och myllrande fantasivärld
fylld av humor, spänning och färgsprakande miljöer. Musse
& Helium producerades ursprungligen som en ljudsaga, och
har nu äntligen förvandlats till bok.
Vad är det som gjort böckerna till en sådan otrolig succé?

Foto Lindrizia AB

Camilla Brinck
Gör: Förutom att skriva om Musse & Helium har
hon också jobbat som artist, låtskrivare, producent och dj.

– Förutom det spännande äventyret, så tror jag att det är
Musse & Heliums personligheter som gör att böckerna är så
omtyckta. De vågar visa sig sårbara, prata känslor, de gör
misstag, erkänner det och lär sig av dem. Musse, Helium och
deras vänner är fina och omtänksamma mot varandra. De
retas självklart ibland, men har alltid en god ton och visar
varandra respekt.
– Förutom att barnen gillar böckerna, så tror jag att Musse &
Heliums framgång även beror på att föräldrarna tycker att
böckerna är underhållande och roliga att läsa ihop med sina
barn. Jag jobbar stenhårt med att böckerna även ska vara
underhållande för de vuxna. Jag tycker nämligen att det är
superviktigt att man får dela glädjen, att det ska vara kul för
båda parter. För vi vet ju att delad glädje är dubbel glädje!
Musse & Helium är en bok för hela familjen att samlas runt,
där man får skratta, gråta och hålla andan ihop när äventyret
blir galet och spännande.

Aktuell med: Musse & Helium: Dags att sova &
Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen

Berätta kort om bakgrunden till Musse & Helium,
hur fick du idén?
– Oj, det är nästan svårt att återberätta. Det kan låta lite
knasigt, men jag jobbar ju även med musik och för ca 6 år
sedan när jag satt i studion och skulle skriva en duett, så
skulle jag förvandla min kvinnliga röst till en manlig. Det
kan man göra idag med hjälp av ett program i datorn, det
knasiga var bara att jag råkade skruva åt fel håll, så istället
för att höra en manlig röst i mina hörlurar, så hörde jag helt
plötsligt en väldigt ljus och pipig röst som härmade precis allt
jag sa! Figurens röst som jag hörde i mina lurar lät så levande
och jag såg direkt hur den lilla karaktären såg ut; det var
Musse som dök upp!
När jag sedan skruvade lite till så dök även Helium upp.
Även hon var väldigt levande, läskigt levande, inne i mitt
huvud. Sedan den dagen "flyttade" de två mössen in hos mig.
Jag sa under en längre tid att Musse & Helium kom till av ett
misstag, men idag tror jag inte att det var så, utan att Musse
& Helium har en massa saker de vill förmedla till barn, runt
om i hela världen, och det ska tydligen ske genom mig. Jag
har fått äran att skriva ner deras historier som de så tydligt
beskriver för mig. Och det – kan jag med stolthet berätta – är
en stor ära för mig!

6-9 ÅR
Sommarlovet hos
farbror Valdemar är
alltid helt galet. Nu
far kusinerna i ett
skruttigt flygplan till
Arizona. Där finns en
gömd gammal guldgruva, med guld som
är värt mer än man
kan föreställa sig.

ARKEOLOGDECKARNA OCH
DEN STORA GULDRUSCHEN
Dan Höjer & Hedvig
Häggman-Sund
9789155268442
KAR • 144 SID • 22 JULI
SEMIC

Solen gassar över
Dillsta och badklippan vid sjön
lockar! Men Jonathan,
Zasha och Bollan får
fullt upp när deras
klasskompis och
svurne fiende, Rick
Flottén, kommer till
skolan med nyheter.

DILLSTALIGAN: POOLKUPPEN
Jens Lapidus, Hedda Lapidus &
Gustaf Lord
9789179754099
INB • 109 SID • 10 MARS
BONNIER CARLSEN

De tre unga
rymdpiloterna
Kim, Max och
Sam är på en
supertråkig
sommarskola
när de får tips
om spelplaneten
Klippan.

RYMDPILOTERNA PÅ
SPELPLANETEN
Magnus Ljunggren &
Johanna Kristiansson
9789179754907
INB • 120 SID • 1 JUNI
BONNIER CARLSEN

HUNDMANNEN OCH DE KNEPIGA KATTERNAS
KUPP
Dav Pilkey
Övers. Björn Wahlberg
9789178036691
INB • 256 • 5 MARS
BONNIER CARLSEN
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UPPTÄCKARKLUBBEN OCH
MARSHMALLOWSMASKINEN
Bobbie Peers & Sandra Steffensen
Övers. Sofia Nordin
9789179751067
INB • 96 SID • 30 APRIL
BONNIER CARLSEN

Den tredje fristående
boken om släkten
Brownstones osannolika hjältar och orädda
äventyrare. Följ med
Leo Brownstone på
äventyr bland antika
Greklands mytologiska
monster!

Äntligen har
mössen funnit
Guldosten och
räddat Djurriket
undan de elaka
Duvjägarna. Men
var är Musse och
Heliums föräldrar?

MUSSE & HELIUM.
DEN HEMLIGHETSFULLA VÄRLDEN
Camilla Brinck
9789179756444
INB • CA 200 SID • 28 JUNI
BONNIER CARLSEN

Ett knasroligt,
lättläst och spännande äventyr i
en värld där allt
kan hända! Boken
Upptäckarklubben
och sköldpaddskanonen finns
också.

Klarar Hundmannen av att
ständigt välja
plikten framför
allt, med tanke
på det vilda inom
honom ...

LEO OCH GORGONENS
FÖRBANNELSE
Joe Todd-Stanton
Övers. Thomas Grundberg
9789179756741
INB • CA 64 SID • 15 JUNI
BONNIER CARLSEN

Äntligen är det
dags! Vilde ska
vara med i sin
allra första käpphästtävling – med
riktiga hinder och
riktiga prisrosetter
om man klarar
banan utan att
riva.

VILDE OCH KÄPPHÄSTEN WINNER
Jenny Bicho &
Andrea Femerstrand
9789179756925
KAR • CA 112 SID • 8 JUNI
BONNIER CARLSEN
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BARN
9-12 ÅR
I skolan tycker man att Anton
är en tönt. En mes. En röv. De
kallar honom Röv-Anton. Det
är gnistrande kall december
när allt vänder. En dörr i
trapphuset står på glänt. Ett
stearinljus är tänt och på diskbänken har någon lämnat
ett gulnat kuvert: "Till Anton"
står det.

MINA FEM REGLER FÖR LIVET
Conny Palmkvist
9789179754112
KAR • 144 SID • 2 JUNI
BONNIER CARLSEN

En dag på väg hem från
skolan hittar Henrik en
portfölj slängd i ett dike. När
han öppnar portföljen blir
han alldeles förstummad.
En bok om krocken mellan
dröm och verklighet, och om
hur tungt det kan vara att
bära på en hemlighet.

PENGARNA
Bengt Ohlsson
9789179753672
KAR • 112 SID • 15 MARS
BONNIER CARLSEN

ALBA OCH LANDET BORTOM
Henrik Johansson & Mårten Gisby
9789179756949
KAR • CA 240 SID • 21 JUNI
BONNIER CARLSEN

UNDERVATTENSGÅTAN (CLUE 3)
Jørn Lier Horst
9789178036561
INB • CA 200 SID • 7 JUNI
BONNIER CARLSEN
Lin Hallberg är tillbaka med
den fjärde boken om den
dagdrömmande och totalt
djurtokiga Indra Larsson.
Det är sommarlov och Indra
lever sin dröm. Men mitt i allt
kommer verkligheten ikapp.
Indra vill vara osjälvisk, samtidigt som det känns som om
hennes hjärta går sönder.

När Ödesryttarna ger sig ut
för att träffa sina druidvänner
inser de att allt inte är som
det ska på Jorvik. När Linda
får en skräckinjagande vision
av kala skogar och stor
förödelse förstår tjejerna att
det är upp till dem att rädda
Jorviks magiska natur från
total ödeläggelse.

ÖDESRYTTARNA. MÖRKRETS SÅNG
Star Stable Entertainment,
Katie Cook & Elli Puukangas
9789179756499
INB • CA 150 SID • 2 JUNI
BONNIER CARLSEN
Det drar ihop sig till Vårkalajset på Brunåkerskolan
och Morris får bråda tider i
skolans trivselteam. Saker
försvåras ytterligare när han
hamnar i samma grupp som
skolans värsting Kringlan.
Detta i kombination med den
olyckliga kärleken till Mirre får
Morris att ta fler dåliga beslut
än vanligt.

SANNINGENS MINUT
Maria Frensborg &
Kalle Landegren
9789179757014
KAR • CA 150 SID • 9 JUNI
BONNIER CARLSEN
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NEROS TORN
Rick Riordan
Övers. Torun Lidfeldt Bager
9789179756505
DAB • CA 380 SID • 26 MAJ
BONNIER CARLSEN
Ett filmteam kommer till
Skutbukten och det kryllar
plötsligt av skådespelare,
kamerafolk och andra
gäster på pensionat Pärlan.
Efter att en stor explosion
filmats till sjöss, kommer
mystiska saker upp till ytan.

Alba lever med sin farbror
Odd i den lilla staden Värend.
Hon blir vän med Idun som
bor på Björkagård med
hennes faster Siri. Varför har
Siri kommit till Värend? Och
varför blir Odd arg när han
får höra om Siri? Ett storslaget
fantasy-äventyr med inslag av
skandinavisk mytologi.

Femte och avslutande
delen i Rick Riordans
populära serie om den
grekiska guden Apollon,
som förvandlats till den
finniga tonåringen Lester
Papadopoulos. Kommer
han äntligen få återvända
till Olympen i sin fulländade,
gudomliga gestalt?

INDRA LARSSONS
VILDA HÄSTKÄRLEK
Lin Hallberg
9789179756765
KAR • CA 200 SID • 14 JUNI
BONNIER CARLSEN

Svenskt omslag kommer.

Bonnier Carlsens äventyrsklassiker är
tidlösa berättelser för moderna läsare.

Vem dödade Julia Stoner? Vem
är det som anställer rödhåriga
män, och sedan försvinner?
Och vem är den enda som kan
överlista Sherlock Holmes?
Följ med på tre oförglömliga
äventyr i det dimmiga London
med den genialiske Sherlock
Holmes och hans vän doktor
Watson.

SHERLOCK HOLMES
Arthur Conan Doyle & Mats Minnhagen
Övers. Cecilia Davidsson
9789179758325
INB • 120 SID • 1 JUNI
BONNIER CARLSEN

Det var en gång en kille som
hette Roland och bodde i ett
land långt, långt borta. Och
Roland var en superschysst
kille ... Så börjar Rowley
Jeffersons egenskrivna
episka äventyrshistoria där
snälla Roland måste göra
allt i sin makt för att rädda
sin mamma från Mäktiga
magikern.

ROWLEY JEFFERSONS
SUPERSCHYSSTA ÄVENTYR
Jeff Kinney, övers. Johan Andreasson
9789179753641
KAR • 224 SID • 18 MARS
BONNIER CARLSEN
Ett spel där ingen hittills
lyckats nå den sista nivån.
Rykten säger att den som
tar sig ända till slutet förs till
okänd plats av en mystisk
organisation för att träna
inför ett rymduppdrag. Det
det går snart upp för Ari och
Joni att Kepler62 är mycket
mer än ett spel.

KEPLER62: INBJUDAN
Timo Parvela, Bjorn Sortland & Pasi Pitkänen
Övers. Marjut Hökfelt
9789179754464
INB • CA 128 SID • 9 APRIL
BONNIER CARLSEN

I den femte fristående
boken om Kung Pow
hotas mänskligheten av en
asteroid som är på väg mot
jorden. På tv följer Sam, Ju
och Aisha en direktsändning
från månen där teknikgeniet
mr NoNo har ett vapen som
enkelt spränger asteroiden i
småbitar.

KUNG POW. HOTET FRÅN RYMDEN
Ola Lindholm, Johan Lindqvist & Kevin Olberg
9789179754815
KAR • 144 SID • 1 APRIL
BONNIER CARSLSEN
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BARN
9-12 ÅR
Amerikaäventyret är en
historisk äventyrsserie, full av
kärlek, vänskap och spänning.
14-åriga Ingrid flyr ensam till
Amerika i början av 1900-talet
för att leta efter sin försvunna
syster. I den tredje delen är
det 1917 och Ingrid beger sig
ut på en dramatisk resa till
sydstaterna.

GÖMD PÅ MANHATTAN
Camilla Lagerqvist
9789179756857
KAR • 142 SID • 15 MARS
BONNIER CARLSEN

BARNHEMMET I BROOKLYN
Camilla Lagerqvist
9789179756963
INB • CA 160 SID • 12 MAJ
BONNIER CARLSEN

En skruvad och spännande
berättelse om vänskap, hämnd
och sorgen efter en älskad
hund. Anna V, Anna T och
Anna A. Tillsammans är de
mästare på att pranka folk.
Planen är briljant, hämnden ska
bli deras värsta prank någonsin
och de har tänkt på allt. Tror
de, i alla fall ...

ANNA K:S HÄMND
Josefin Johansson
9789179756918
KAR • 180 SID • 26 JULI
BONNIER CARLSEN

SÅ FUNKAR KRIG OCH KONFLIKTER
Niki Walker & Jenny Jordahl
9789178038060
INB • 80 SID • 1 JULI
BONNIER CARLSEN
Athena börjar i 7b. Första
dagen i skolan är Ronja så
nervös att hon är alldeles
blek i ansiktet. Men inte
Athena. Den här hösten möter
Rädda-Jorden-Klubben sin
största utmaning hittills: Hur
får man 1,6 miljoner gamlingar
i Sverige att sluta dega på
ålderdomshem och istället blir
klimataktivister?

Humorfylld faktabok om
historiska farsoter som bygger
på hyllat barnprogram. Följ
med på en ruskig tidsresa
där syskonen Maxi och Lo
får prova på tio av de värsta
sjukdomarna som har plågat
Sverige. Barnen blir smittade
med pest, kolera, karies,
dysenteri och många fler.

VÄRLDENS HEMSKASTE SJUKDOMAR
Sofia Bergström, Ida Kjellin &
Kevin Olberg
9789179756864
INB • 124 SID • 22 MARS
BONNIER CARLSEN

ATHENA: DET ÄR
ALDRIG FÖR SENT
Elin Ek
9789179751487
KAR • 256 SID • 16 APRIL
BONNIER CARLSEN

BESTEN OCH BETTY
Jack Meggitt-Phillips &
Isabelle Follath
9789179750183
KAR • CA 144 SID • 6 APRIL
BONNIER CARLSEN
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Romantisk komedi som tar
ung kärlek på allvar!
Kommer Eva och Adam
att få varandra, eller är de
bundna till kompisskap för
evigt? Måns Gahrtons och
Johan Unenges favoritpar är
tillbaka och kärleken är mer
tilltrasslad än någonsin. Den
fjärde boken i serien.

ATT VARA ELLER INTE VARA KOMPIS
Måns Gahrton & Johan Unenge
9789178033256
KAR • 144 SID • 27 JULI
BONNIER CARLSEN
E-sport eller fotboll, vad är
viktigast? Det är frågan som
hela Lionel Silvers liv kretsar
kring i nya serien Gamers!
Om kärleken till fotboll och
e-sport, men också om
vänskap och hur det är att
inte känna att man passar in i
sin egen familj.

GAMERS: DUBBELSPEL
Andreas Palmaer & Jonas Källberg
9789179754891
INB • 98 SID • 28 JULI
BONNIER CARLSEN
Humor och horror med
Besten, Betty och Ebenezer!
Om du tar en nypa Dumma
mej, en skvätt Roald Dahl
och en ganska rejäl tugga
Little Shop of Horrors så
kommer du ganska nära
känslan i den här
berättelsen!

På nyheterna hör vi ständigt
om krig och oroligheter. Och
i vår egen vardag möter vi
konflikter hela tiden. I den
här boken lär du dig känna
igen grundorsakerna till varför
de uppstår. Med kunskap
är det lättare att ifrågasätta
rasism, fördelning av resurser,
auktoritära ledare och falsk
information.

Ingrid vet inte vad hon
ska tro. Var det ett barn
hon såg i den övergivna
tunneln? Allt gick så fort,
men hon vet att hon måste
tillbaka. Den avslutande
delen av Amerikaäventyret
utspelar sig i Brooklyn, och
djupt nere i New Yorks
mörka tunnelbanetunnlar.

Vad rymmer ett liv? Barndomens fantasifulla lekar och
tillhörande skrubbsår. Tonårens
sökande och känslostormar.
Alla val och beslut som hör
vuxenlivet till. Och slutligen
ålderdomen: en tid av reflektion och frihet. Små och stora
nedslag i livets alla skeenden
och underbara bilder.

LIVETS ALLA FÄRGER
Lisa Aisato
9789179753665
INB • 200 SID • 1 APRIL
BONNIER CARLSEN
Succéserien fortsätter!
Morrigan Crow och hennes
vänner har klarat av sitt första
år som elever på det berömda
Wundersamfundets skola. För
Morrigan börjar det bli allvar
nu. Hennes krafter som
Wundersmed växer. Hon
måste lära sig att styra
wundret – innan wundrets
krafter börjar styra henne.

För länge sedan var ön Xadia
ett rike med magi och underverk. Alla som levde här hade
magiska egenskaper. Alla
utom människorna. När de
började jaga andra varelser,
som enhörningarna, förvisades de till den västra delen
av ön. En dag begår de ett
oförlåtligt brott och nu är det
krig. Hämnd ska utkrävas ...

THE DRAGON PRINCE: MÅNE
Aaron Ehasz, Melanie McGanney Ehasz
Övers. Lena Jonsson
9789179754518
KAR • 285 SID • 4 MARS
BONNIER CARLSEN

NEVERMOOR: HOLLOWPOX
Jessica Townsend
9789155267766
KAR • 360 SID • 21 JAN
SEMIC
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TONÅR
Niko från Rosengård är en
skicklig fotbollsspelare. När det
uppstår ett akut problem i laget
Svea United så blir han lovad
guld och gröna skogar för att
skriva kontrakt. Men när han
väl landar i storstaden inser
han att en annan spelare har
blivit lovad samma sak.

Malik är sjutton år och har
redan hunnit göra allsvensk
debut för sitt lag Svea
United. Karriären verkar
gå spikrakt uppåt. Men på
hemmaplan är det tuffare.
Han mamma är sjuk och
har inte råd att betala
hyran.

UTAN OFFER INGEN SEGER
Philip O'Connor &
Haidar Hajdari
9789178037612
KAR • 144 SID • 23 FEB
BONNIER CARLSEN

NÄR ALLT STÅR PÅ SPEL
Philip O'Connor &
Haidar Hajdari
9789178037599
KAR • 112 SID • 23 FEB
BONNIER CARLSEN

LOWKEY
Melody Farshin
9789178035649
DAB • 157 SID • 11 JAN
BONNIER CARLSEN
Första spännande delen i
ny fantasytrilogi. Cordelia
Carstairs är skuggjägare –
en krigare som sedan barnsben tränats i att strida mot
demoner. När hennes pappa
anklagas för att ha begått ett
fruktansvärt brott, reser hon till
London i ett försök att rädda
familjen från undergång.

Har ni hört om sägnen där
djävulen spelade tills ungdomarna dansade ihjäl sig?
Dödsdansen handlar om en
alldeles vanlig plats och om
människor som dig och mig.
Men den handlar även om
en uråldrig värld, där vi möter
dödsviskare, demoner och
ren ondska.

Andréa och Anja har
hängt ihop jämt, ända
sen de var små. Nu är de
inte små längre och det
känns så starkt i Andréa
att något måste hända.
En förändring måste till.
Vad som helst!

DET ÄR NÅGONTING
SOM DRAR I MIG
Elin Persson
9789179754693
DAB • 192 SID • 18 MAJ
BONNIER CARLSEN

I Lowkey får vi följa tvillingarna
Ali och Aicha, var och en med
sin mizeria, i den alltför sällan
representerade vardagen i
miljonprogrammen. Vi får möta
familjen och vännerna och kliva
rakt in i förväntningar, dagligt
grubbel och de djupaste
tankarna som uppstår när
ingen annan hör.

DÖDSDANSEN
Linda Åkerström
9789179756956
DAB • CA 400 SID • 3 JUNI
BONNIER CARLSEN

KEDJA AV GULD
Cassandra Clare
9789179753634
DAB • 688 SID • 26 MAJ
BONNIER CARLSEN

Svenskt omslag kommer.

PHILIP O’CONNOR: KÄRLEKEN TILL SPORTEN,
FAMILJEN OCH ORTEN
Berätta kort om er bakgrund, vilka är Philip och Haidar? Hur
hittade ni varandra?
– Vi träffades genom fotbollsklubben Kista Galaxy när den
började för cirka tio år sedan. Haidar var en ung och eldig
mittfältare från Husby, Philip var en Kistabo som gick till
matcherna och fotade innan han också blev en del av klubben
som spelare och styrelsemedlem.
Vi blev vänner via fotbollen – diskussioner, matcher, tjafs och
allt möjligt, båda om Galaxy men också om fotbollen i stort.
Vid sidan av planen diskuterade vi olika projekt och det ledde
till bland annat en hel del journalistiska jobb tillsammans i
fotbollens tecken, i både Sverige och USA. Ju längre man
känner varandra desto mer blir man en del av varandras liv. En
stark vänskap växte fram baserad på det vi har gemensamt –
kärlek till sporten, familjen och orten och dess människor.

Foto: Stefan Tell

Philip O'Connor
Född: 1971
Bor: Kista
Gör: Journalist
Ser fram emot att läsa 2021: En än oskriven bok om Sveriges
framgång under kommande EM!
Aktuell (tillsammans med Haidar Hajduk) med: När allt står på
spel & Utan Offer, Ingen Seger.
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Ni är aktuella med två böcker om Svea United. Vad handlar
böckerna om?
– Första boken När allt står på spel handlar om en Husbygrabb
som blir erbjuden pengar för att fixa en match i Allsvenskan.
Han och familjen behöver verkligen pengarna men ska han
verkligen riskera hela karriären för något så kortsiktigt? Ämnet
är högaktuell i Sverige och hela världen och det finns inga
enkla svar. Vi försökte se problematiken från alla möjliga
vinklar samtidigt som det ska kännas trovärdigt och äkta hela
vägen.
Uppföljaren Utan offer, ingen seger handlar om Niko från
Rosengård som blir lovad guld och gröna skogar för att skriva
på ett proffskontrakt, men verkligheten när han kommer till
storstan blir en annan. Han hamnar i en tuff konkurrens-

situation med en annan, mer erfaren spelare i truppen och han
utsätts för mobbning. Står han ut kan han nå till Champions
League med Svea United, pallar han inte så får han åka hem
till Skåne med svansen mellan benen – vad är han beredd att
offra för att lyckas som fotbollsproffs?
Vem är er tänkta läsare?
– Böckerna är i första hand riktade till unga som är lika
fotbollstokiga som vi är, men som kanske inte känner igen sig
själva i utbudet på bokhyllan. Med det sagt tror vi att äldre
också kommer gilla dem – det går undan när vi skriver och
fotbollen står i centrum! Vi ser också att böckerna kan
användas i klassrummet och det har till och med tagits fram
material för att hjälpa lärare att få ut det mesta av dem.
Vi vet båda två hur viktig läsning är för att nå framgång i livet,
och vi vill göra allt för att hjälpa till – men mest vill vi skapa
rafflande berättelser!
Slutligen, vad önskar ni att läsare ska ta med sig av era
berättelser?
– Vi vill att läsarna ska känna sig sedda, att de känner igen sig
själva och sina drömmar och den sporten de älskar i det vi
skriver. Vi vill också att de ska tänka på de frågor som ställs
och de val man får göra i det här livet, och vad som är viktigt
för dem när de väl ska göra det. Slutligen vill vi att de ska
känna en glädje i läsning, att det här är något för dem och att
de vill fortsätta hitta nya böcker – och för vår del får det gärna
vara ännu fler Svea United-böcker!
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LÄTTLÄST
Läs den verkliga men
otroliga historien om en
flygplanskapning som har
förbluffat tusentals världen
över! Olösta FBI-fall är en
ny true crime-serie om
otroliga brott som hänt i
verkligheten.

TRÄDETS HEMLIGHET: NOUR
Helena Dahlgren &
Elisabeth Widmark
9-12 år, 9789179710163
INB • 84 SID • 9 MARS
BOKFÖRLAGET HEDVIG

FLYKT FRÅN 3000 METERS HÖJD
Tom Sullivan
Övers. Andreas Palmaer
9-12 år, 9789179711641
KAR • 101 SID • 10 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG
Armand "Mondo" Duplantis
är den bästa stavhopparen
genom tiderna, men hur blev
han det? I denna fartfyllda
serieroman får vi följa Armand
från uppväxtåren i USA
fram till världsrekord. Boken
innehåller också en massa
fakta om stavhopp! En ny
serie om sporttalanger och
deras väg mot sina mål.

MOT TOPPEN:
ARMAND DUPLANTIS
Andreas Palmaer & Henri Gylander 9-12 år,
9789179710200
INB • 80 SID • 17 DEC (2020)
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Krigsflygplanen sveper in över
staden. Kim och hennes familj
måste fly från sitt hem, men i
tumultet som uppstår blir Kim
separerad från sina föräldrar
och sin syster. Hon är vilse
och helt ensam, utan en enda
människa i sikte. Räddningen
blir en flock med hundar!

Efterlängtade andra delen i
äventyret om ett magiskt träd
och tre utvalda barn. Nour
flyr till trädet när hon inte står
ut med ensamheten och alla
taskiga kommentarer. Men
det visar sig att fler än Nour
behöver det gamla, ihåliga
trädets tröst.

VARGFLICKAN
Anh Do & Jeremy Ley
Övers. Ylva Kempe
9-12 år, 9789179711603
KAR • 211 SID • 10 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG
Michelle Magorians älskade
berättelse om den brittiske
pojken Williams upplevelser
under andra världskriget.
William har en svår uppväxt
i London. När kriget bryter ut
får han som många andra
stadsbarn flytta ut på landet.
Han får bo hos enstöringen
Tom och hans hund Sammy.

Zeke har just hoppat av
gymnasiet och fått jobb på
ett kafé. Men redan första
veckan blir några av
gästernas mobiler stulna
från kaféet. De anställda
tror att Zeke har tagit dem!
Nu måste Zeke hitta tjuven
och bevisa att han själv är
oskyldig.

GODNATT MISTER TOM (LÄTTLÄST)
Michelle Magorian
Bearb. Johan Werkmäster
12-15 år, 9789179711610
KAR • 134 SID • 11 JUNI
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BEVISA DET, ZEKE!
Sofia Nordin & Kajsa Gordan
12-15 år, 9789179710941
KAR • 130 SID • 14 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

FAKTABÖCKER
Nora är föräldralös och växer
upp hos sina släktingar. När
familjen flyttar till en gammal
lägenhet börjar mystiska
saker hända. Klockan går
baklänges, en vas faller i
golvet och avslöjar en
hemlighet och en gammal
docka tycks få liv. Varför sker
allt detta?

Det finns en mängd olika
djur som är smartare än
man kan tro. Vilka djur är
klokast? Man brukar säga
"klok som en uggla" - men
hur är det egentligen? Möt
några av världens
smartaste djur i denna
faktabok.

DET VISSTE DU INTE OM SMARTA DJUR
9-12 år, 9789179711696
INB • 28 SID • 10 MAJ BOKFÖRLAGET
HEDVIG

AGNES CECILIA (LÄTTLÄST)
Maria Gripe
Bearb. Niklas Darke
12-15 år, 9789179710835
KAR • 176 SID • 18 FEB
BOKFÖRLAGET HEDVIG
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FATTA SVÅRT – VACCIN
9-12 år, 9789179710972
INB • 32 SID • 15 FEB
BOKFÖRLAGET HEDVIG

En politiker är med och tar
beslut om vårt land och
våra lagar. Men hur är det
egentligen att jobba som
politiker? Hur blir man
politiker? Hur ser en vanlig
dag ut för en politiker?

Maria Dufva berättar
med hjälp av experter på
motion, mat, sömn och
psykisk hälsa hur livet
med skärmarna påverkar
dig. Boken är full med
fakta, råd och berättelser
från barn som Maria har
mött i sitt arbete som
kriminolog och föreläsare.

VÄRSTA BÄSTA HÄLSAN (LÄTTLÄST)
9-12 år, 9789179710880
KAR • 96 SID • 1 APRIL
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Vaccin är ett läkemedel
som man tar i förväg för
att slippa bli sjuk. Men
vad händer i kroppen när
man vaccinerar sig? Hur
tas vaccin fram? Och kan
det göra ont eller vara
farligt att vaccinera sig?

EN DAG SOM POLITIKER
9-12 år, 9789179711719
INB • 28 SID • 10 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

I den här fullspäckade
faktaboken får du veta
det viktigaste om
galaxer och vår plats i
universum. Boken har
rikligt med bilder på
rymden för att öka
läslusten och
förståelsen.

FATTA SVÅRT – GALAXER
9-12 år, 9789179710934
INB • 32 SID • 15 FEB
BOKFÖRLAGET HEDVIG
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LÄROMEDEL
Bonnierförlagen Lära ger ut läromedel och läseböcker för barn och unga, samt inspirerande
fortbildningsböcker för lärare. Du hittar hela utgivningen på bonnierforlagenlara.se
FÖR ELEVER

HARRY HAR EN ISBALLONG &
HARRY HAR EN FICKLAMPA (3-6 år)
Hans Persson & Oskar Jonsson
9789178230563 / 9789178230556
INB • 32 SID • 16 JUNI

FLUGAN FLAX OCH PIZZAKARTONGEN &
FLUGAN FLAX OCH GLASSPAKETET
Johan Anderblad
9789178232147 / 9789178232154
INB • 5 MAJ

SAMMANHANG 1
- ÖVNINGAR I LÄSFÖRSTÅELSE
Marianne Mathlein
9789178231225
SPB • 304 SID • 26 OKT (2020)

Harryböckerna är inspirerande bilderböcker med
naturvetenskapligt innehåll. Böckerna väcker en
nyfikenhet som barn och vuxna kan samlas kring,
hemma eller i förskolan. Berättelserna om Harry
ger en mjuk och lekfull ingång till lärande och
eget experimenterande i naturvetenskap.

Återvinning är grunden för en hållbar utveckling.
I böckerna lär Flugan Flax barnen om teknik och
miljö genom att praktiskt följa olika skräpsorter
som slängs till återvinningen. Allt i stora illustrativa
uppslag med spännande bilder på arbetsfordon
och maskiner.

200 arbetsblad (kopieringsunderlag) med läsförståelseövningar till Ny i klassen, Spökhunden,
Fotboll och fulspel, Athena, Grattis världen!, Silvervinges hemlighet, Tam tiggarpojken. Passar alla
oavsett läsnivå och språkbakgrund. Böckerna som
övningarna bygger på ska finnas i klassrummet.

FORTBILDANDE OCH INSPIRERANDE FÖR LÄRARE!
Till många av aktiviteterna
finns kopieringsmaterial
och flera av övningarna
är filmade och nås via
QR-koder.

HÅLLBART LÄRARLIV
Helén Vedlé & Rune Nilsson
9789178231089
HFT • 208 SID • 27 MAJ (2020)

LÄSCOACHENS ABC
Maria Björsell
9789178230822
HFT • 112 SID • 24 APRIL

AKTIV SKOLDAG
Bodil Opdahl & Sara Wikander
9789178231362
SPB • 108 SID • 26 JUNI

Hållbart lärarliv lär dig hur du skapar bättre
struktur, tydligare mål och lättare överblick.
Genom att införa några enkla rutiner kan du
minska din stress, få större kontroll över din tid och
känna mer glädje i din lärarvardag.

Boken ger inspiration, kunskap och konkreta tips
på hur du som pedagog kan bidra till att stimulera
språkutveckling, utveckla läsförståelse och läslust.

Författarna till Aktiv skoldag har ett stort
gemensamt mål: Att sprida kunskap om hur fysisk
aktivitet kan påverka inlärning, koncentration och
fokus. Boken ger inspiration till hur man kan
utveckla klassrummet och skolmiljön till aktiva
oaser som stöd för undervisningen.
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MÅNGSPRÅK

MYSTISKA SKOLAN.
SPÖKSÅNGEN (ARABISKA)
Katarina Genar &
Alexander Jansson
6-9 år, 9789175253688
INB • 64 SID • 22 FEB
FENIX FÖRLAG

MYSTISKA SKOLAN.
SPÖKSÅNGEN (SOMALISKA)
Katarina Genar &
Alexander Jansson
6-9 år, 9789175253701
INB • 64 SID • 22 FEB
FENIX FÖRLAG

KANINKLUBBEN (ARABISKA)
Lin Hallberg &
Karin Åström Bengtsson
6-9 år, 9789175253985
INB • 64 SID • 1 JULI
FENIX FÖRLAG

KANINKLUBBEN (SOMALISKA)
Lin Hallberg &
Karin Åström Bengtsson
6-9 år, 9789175254005
INB • 64 SID • 1 JULI
FENIX FÖRLAG

FOTBOLL OCH FULSPEL
(ARABISKA)
Marie Oskarsson &
Helena Bergendahl
9-12 år, 9789175254029
INB • 64 SID • 24 AUG
FENIX FÖRLAG

MODERNA MYTER
(ARABISKA)
9-12 år, 9789175253947
INB • 32 SID • 1 JUNI
FENIX FÖRLAG

MODERNA MYTER
(SOMALISKA)
9-12 år, 9789175253961
INB • 32 SID • 1 JUNI
FENIX FÖRLAG

DILLSTALIGAN. JUVELKUPPEN
(ARABISKA)
Jens Lapidus & Gustaf Lord
9-12 år, 9789175253244
INB • 96 SID • 25 FEB
FENIX FÖRLAG

TAM I DRAKARNAS STAD
(ARABISKA)
Jo Salmson & Åsa Ekström
9-12 år, 9789175253916
INB • 128 SID • 24 FEB
FENIX FÖRLAG

TAM OCH DRAKUPPRORET
(ARABISKA)
Jo Salmson & Åsa Ekström
9-12 år, 9789175253923
INB • 128 SID • 16 AUG
FENIX FÖRLAG
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FÖR DIG SOM JOBBAR PÅ BIBLIOTEK
www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet/
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