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DÖDA LÖV
Tom Malmquist
9789100178185
INB • 231  SID • 15 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VACKRA VÄRLD, VAR ÄR DU
Sally Rooney
Övers. Helena Fagertun
9789100191320
INB • 406 SID • 7 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PAPPERSPALATSET
Miranda Cowley Heller
Övers. Jan Huktman & Annika Hultman-Löfvendahl
9789137157313
INB • 450 SID • 12 JAN 2022
BOKFÖRLAGET FORUM

MEMORIAL
Bryan Washington
Övers. So�a Nordin Fischer
9789146238034
INB • 368 SID • 26 JULI
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Tom Malmquists 
egensinniga roman 
om att hitta hem. 
Och om en gammal 
mamma som har ett 
särskilt förhållande 
till fjärilarna som kan 
kamouflera sig till 
döda löv.

Kåra är redo att 
bryta tystnaden 
och avslöja 
hemligheterna. En 
dramatisk historisk 
roman om hur 
beroende vi alla är 
av varandra och 
om kärlek över alla 
gränser.

En roman om 
vänskap, kärlek 
och sex, och om 
känslan av att 
befinna sig i det 
sista upplysta 
rummet innan 
apokalypsens 
mörker.

Papperspalatset
utspelar sig under ett 
dygn men spänner 
över Elles barndom 
fram till det ögonblick 
hon måste göra ett 
livsavgörande val. 
En riktigt upp-
slukande berättelse.

En finstämd roman 
om kärlek och om 
att bli den man är 
menad att vara 
från en av de mest 
spännande nya 
rösterna i 
amerikansk 
litteratur.

LÖPA VARG
Kerstin Ekman
9789100187989
INB • 192 SID • 24 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Ulf Norrstig, pension-
erad jägmästare, är 
den som berättar 
i Kerstin Ekmans 
täta historia om en 
mans förändrade 
relation till jakten och 
skogen, till minnena 
och det egna 
åldrandet …

VAD HON KLAGAR ÖVER NÄR HON KLAGAR 
ÖVER HUSHÅLLSARBETET
Heidi Linde, Övers. Joar Tiberg
9789180061537
INB • 320 SID • 8 SEPT
BAZAR FÖRLAG

Vigdis och Linn, två 
kvinnor med varsin 
historia som flätas in 
i varandra av 
tillfälligheter. En rela-
tionsroman med lika 
mycket humor som 
svärta och hög igen-
känningsfaktor ...

DIT DU GÅR, FÖLJER JAG
Lina Nordquist
9789189051737
INB • 368 SID • 18 AUG
ROMANUS & SELLING

Hur välkomnar man hösten och vintern på 
bästa sätt? Jo, med en riktigt bra bok förstås.
Vi är inne i årets mest intensiva utgivnings-
period och ni som arbetar på Sveriges alla 
bibliotek gör en fantastisk insats i att säker-
ställa allas tillgång till litteratur. Vi är gång på 
gång imponerade över hur ni lyckas navigera 
i den ström av böcker som varje år ges ut. 
   Men inspiration kan man inte få för mycket 
av, tycker vi. Därför skickar vi två gånger om 
året ut den här katalogen. Här samlar vi ett 
urval av hela Bonnierförlagens höstutgivning. 
Förhoppningen är att vi kan bidra med en 
enkel och inspirerande vägledning. 
    

Vill ni ha mer information om våra böcker? 
Besök då Bibliotekarierummet, där samlar 
vi tips och information om nya boksläpp. 
Två gånger i månaden skickar vi också ut 
ett nyhetsbrev. Mejla bibliotekarierummet@
bonnierforlagen.se eller besök www.bonnier-
forlagen.se/bibliotekarierummet för att börja 
prenumerera. 

Vi önskar er en riktigt fin läshöst!

Varma hälsningar,
Biblioteksgruppen på Bonnierförlagen

ROMANPÄRLOR VI VILL LÄSA HÖSTEN 2021

DET HOLLÄNDSKA HUSET
Ann Patchett
Övers. Anna Strandberg
9789180060912
INB • SID 368 • 1 SEPT
BAZAR FÖRLAG

En djupt beröran-
de roman om det 
oupplösliga bandet 
mellan en bror och 
en syster, deras 
barndoms hus och 
ett förflutet som 
vägrar släppa taget 
om dem.

SKÖNLITTERATUR

HEJ BOKVÄNNER!

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

Vill ni inte längre få inspirationskatalogen? Mejla 
bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se så hjälper vi er.!
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ROMANPÄRLOR VI VILL LÄSA HÖSTEN 2021

Detta är en samling 
berättelser om några 
människor som alla vill bli 
något annat än de är. Vad 
vill de bli? Nya människor? 
Hur fungerar det, är allt i 
livet en enda cirkelrörelse 
eller är det omöjligt att 
kliva ner i samma flod två 
gånger?

Ett oväntat telefonsamtal. 
Det blir startskottet på en 
passionshistoria som slutar 
i rättegång. Tiden är 1943, 
mitt under brinnande krig, 
med allt vad det innebär av 
ransonering, motbok, bomb-
larm och gengasaggregat. I 
Per Anders Fogelströms anda 
skildrar Mian Lodalen ett 
Stockholm som sjuder av liv. 

Tove Folkessons personliga 
och poetiska berättelse om 
livets naturliga liturgi: Att 
sörja ett försvunnet barn. Att 
sörja för bröllop och begrav-
ning. Att söka förlossning, 
och bli förlöst. Boken tar vid 
där den uppmärksammade 
Hennes ord slutar, men kan 
läsas fristående.

En roman om dödens 
verkningsgrader, om 
att försöka förstå och 
hantera meningslöshet, 
frånvaro och slump. En 
tät, nervig berättelse som 
tar sin utgångspunkt i en 
trafikolycka utanför Bollnäs 
och som ytterst handlar om 
medmänsklighet. 

När Elis vaknar upp på 
hjärtintensiven inser han att 
det brådskar att få svar på 
frågorna som följt honom 
genom livet. Inte död än är 
en gripande sorgesång över 
folkhemmet och en roman 
om livet – så som det blev.

Att välja ett liv är en verklig-
hetsbaserad roman som lyfter 
fram ett kvinnoöde i början av 
förra seklet. En bok i samma 
anda som Moa Martinssons 
älskade statarromaner — om 
en kvinna som går från 
välstånd till armod, men hela 
tiden står upp för sig själv och 
sina barn.

En person som glömt vem 
hon är, finns hon kvar? Är 
det samma människa fastän 
personligheten bleknar bort? 
Och vad är störst? Minnet eller 
kärleken? Jonas Brun skriver 
om kampen med vården, 
om hjärnans vindlingar, om 
förtvivlan och tröst i vardagen 
med Alzheimers sjukdom.

Det här är en liten berättelse 
om stora frågor: Vad är en 
familj? Vad är en hockey-
klubb? Vad är ett samhälle? 
Och vad är vi redo att offra 
för att skydda dem? Detta 
är den sista delen i Fredrik 
Backmans älskade trilogi om 
Björnstad.

Det brinner. Halva Sverige 
står i lågor, städer och byar 
evakueras. Ändå måste 
livet pågå som vanligt. 
I fyra sammanlänkande 
berättelser berättar Jens 
Liljestrand om liv som 
måste finna sin väg när 
undergången blivit vardag.

NYA MÄNNISKOR I FEL
ORDNING
Jonas Karlsson
9789146238362
INB • 230 SID • 20 SEPT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

LESBISKA LIGAN
Mian Lodalen
9789189051034
INB • 365 SID • 21 SEPT
ROMANUS & SELLING

DEN STORA KYRKAN
Tove Folkesson
9789100180478
KAR • 332 SID • 24 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ATT VÄLJA ETT LIV
Marie Lok Björk
9789180062251
INB • 352 SID • 29 SEPT
BAZAR FÖRLAG

VINNARNA
Fredrik Backman
9789137155524
INB • 717 SID • 6 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

DÖDSÄNGEL
Axel Burénius
9789146237570
INB • 144 SID • 11 OKT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

HON MINNS INTE
Jonas Brun
9789100187705
INB • 344 SID • 12 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÄVEN OM ALLT TAR SLUT
Jens Liljestrand
9789100185367
INB • 450 SID • 17 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

INTE DÖD ÄN
Johan Ehn
9789189051324
INB • 350 SID • 15 SEPT
ROMANUS & SELLING

SKÖNLITTERATUR
ROMAN SVENSK
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En pojke föds 1981 som son 
till två kurdiska gerillasolda-
ter. De upptäcker tidigt att 
pojken har en blodsjukdom 
som utan rätt vård kan 
innebära döden. Zanyar 
Adamis litterära debut, en 
självbiografi sk uppväxt-
skildring berättad ur barnets 
perspektiv.  

Ingrids längtan efter ett större, 
mer äventyrligt liv för henne 
från gården i Småland till Paris 
där hon träff ar sina drömmars 
man. Tre decennier senare 
återvänder hon till Sverige, 
i bagaget bär hon med sig 
en tragedi och sju år i franskt 
fängelse.

Detta är en berättelse om 
några invånare på Jorden, 
en ovanlig kärlekshistoria 
och en historia om två 
människors liv, som sanno-
likt aldrig någonsin tidigare 
skildrats på just detta vis.

GLASPOJKEN
Zanyar Adami
9789100188696
INB •  252 SID • 15 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FRÅGA ALDRIG OM MARIANNE 
Carolina Neurath
9789100185312
INB • 272 SID • 5 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

LITEN HISTORIA - STOR KYSS
Kerstin Strandberg
9789100189440
INB • 272 SID • 21 SEPT
FORUM

SKÖNLITTERATURSKÖNLITTERATUR

Julia är på rymmen från 
universitetsvärlden. Hon 
har hivat ut sin doktorstitel 
genom fönstret och i stället 
funnit en trygg hamn dels i 
studierna till sjuksköterska. 
En självhjälpsbok för sorgs-
na akademiker, vilsna vård-
arbetare, nyblivna mammor 
eller vem som helst.

Berättelserna i Hunter i Hus-
kvarna utspelar sig i trånga 
svenska landskap och ute 
i världen, mellan barndom 
och förbrukade liv, mellan 
sorg och livsgnista, mellan 
rå verklighet och saga. Elva 
öden som tillsammans skapar 
en svindlande mytologi om 
kärlek och överlevnad.

Sedan han blivit avstängd 
från sin tjänst på universitetet 
fi nns det bara några få 
konstanter kvar i David 
Svartheds liv. Men en olycks-
händelse löser upp tillvarons 
konturer och gränser – 
plötsligt ställs han inför en 
helt ny verklighet. 

HUNTER I HUSKVARNA
Sara Stridsberg
9789100190712
INB • 258 SID • 14 SEP
ROMANUS & SELLING

DEN SVARTA MÅNENS ÅR
Ellen Mattson
9789100185466
INB • 198 SID • 31 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VÅRD, SKOLA OCH OMSORG
Linn Spross
9789146238348
INB • 196 SID • 24 AUG
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

ROMAN SVENSK

JONAS BRUN: ”ATT SKRIVA OM MAMMAS 
DEMENS VAR ETT SÄTT ATT STÅ UT”
Det är år som präglas av förluster. Jo-
nas Bruns mamma drabbas av Alzhei-
mers sjukdom och för varje gång något 
lämnar henne skriver han ner det. Nu 
är han aktuell med Hon minns inte – en 
bok om när någon man älskar försvin-
ner men fortfarande fi nns kvar. 

Efter att din mamma fi ck diagnosen så gör du 
anteckningar och du skriver om alla de saker 
hon själv glömmer bort. Varför gjorde du det?

– Framför allt handlade det nog om att stå ut. 
Att försöka hålla kvar den hon var. Det här var 
ett terapeutiskt skrivande och ett sätt att hante-
ra det svåra. Först gjorde jag det för mig själv, 
men sju år är en lång tid och efterhand började 
jag tänka att det jag skrev kanske skulle kunna 
ha ett värde för någon annan.

Boken har en tydlig form. Varje kapitel börjar 
med ”Hon minns inte”.

– Ja, formen gav sig ganska snabbt. Från bör-
jan bestod mina anteckningar mest av en lång 

lista på vad mamma hade glömt. Jag visste 
också att jag ville vända på tidsförloppet: skriva 
bort mig från döden genom att börja med slu-
tet. Boken är ingen uppgörelse med en förälder, 
men genom att skriva om allt som mamma 
glömde ville jag berätta om den komplexa 
människa min mamma var. Och om hur det var 
under sjukdomen då hon ständigt förändrades.

Din mamma var stolt över att du skrev. Hon 
stöttade dig i ditt skapande och hon som hade 
velat syssla mer med sitt måleri tyckte att du 
skulle satsa helhjärtat på skrivandet. Vad tror 
du att hon hade tyckt om boken?

– Jag hoppas att hon hade tyckt om den. Men 
det kan jag inte veta. Jag har valt att ta bort 
saker som hon nog inte skulle ha gillat och hon 
var positiv till att jag skrev om henne i antolo-
gin Mor, mamma, morsan. Hon tyckte mycket 
om den texten och det var viktigt för mig, det 
kändes som att jag fi ck mammas godkännande 
att skriva mer om henne.

Foto Sara Mac Key
Text Linda Fritiofsson
Det här är en förkortad version. 
Hela intervjun fi nns på selmastories.se

Jonas Brun

Född: 1979 i Vällingby.
Bor: I Stockholm med sin man.
Gör: Är författare, psykolog och översättare. 
Har gett ut fl era romaner och diktsamlingar 
och översatt nobelpristagaren Louise Glück.
Aktuell med: Hon minns inte 
(Albert Bonniers förlag)
Ser fram emot att läsa 2021: Hunter i 
Huskvarna av Sara Stridsberg.

lista på vad mamma hade glömt. Jag visste 
också att jag ville vända på tidsförloppet: skriva 
bort mig från döden genom att börja med slu-
tet. Boken är ingen uppgörelse med en förälder, 
men genom att skriva om allt som mamma 
glömde ville jag berätta om den komplexa 
människa min mamma var. Och om hur det var 
under sjukdomen då hon ständigt förändrades.

Din mamma var stolt över att du skrev. Hon 
stöttade dig i ditt skapande och hon som hade 
velat syssla mer med sitt måleri tyckte att du 
skulle satsa helhjärtat på skrivandet. Vad tror 

– Jag hoppas att hon hade tyckt om den. Men 
det kan jag inte veta. Jag har valt att ta bort 
saker som hon nog inte skulle ha gillat och hon 
var positiv till att jag skrev om henne i antolo-

. Hon tyckte mycket 
om den texten och det var viktigt för mig, det 
kändes som att jag fi ck mammas godkännande 
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I Det tredje ljuset skickas en li-
ten fl icka till fosterföräldrar utan 
att veta när hon kommer att 
återvända. I främlingarnas hus 
får hon för första gången upp-
leva vad trygghet och kärlek 
är. Små ting som dessa är den 
fristående uppföljaren som vi 
väntat på i elva år. Om empati, 
hopp och tyst hjältemod.

Karin Erlandsson berättar 
Ålands historia ur nya perspek-
tiv: kvinnornas och barnens. 
Hem är en kollektivroman där 
olika människors livsberättelser 
avlöser varandra. En episk, 
historisk roman, i vilken viktiga 
episoder berättas genom 
skeenden där hemmet står i 
centrum.

En man blir till en staty när han 
kramar sin hund för sista gången; 
en kvinna förvånas över att hen-
nes man krossade huvudet när 
han föll ur sängen och landade 
på en yxa; en författare hittar 
inte sitt ämne. Dessa är några 
berättelser, av fl era som rör sig i 
gränstrakterna mellan saga och 
mardröm och utgör den kanske 
gåtfullaste delen av Agota Kristofs 
författarskap.

En av USA:s absolut främsta 
romanförfattare tar upp 
frågeställningar som ständigt 
varit aktuella för henne och 
som nu kommit att dominerar 
världspolitiken: ras, rädsla, 
gränser, massmigration och 
önskan att höra till.

En genialt konstruerad berät-
telse som utspelar sig i det 
tidiga 1960-talets Harlem. Det 
är en familjehistoria maske-
rad som deckare, men också 
en samhällsroman om rasism 
och makt, och i sista hand ett 
kärleksbrev till Harlem.

Med efterkrigstidens Europa 
som fond låter hon blicken 
vila på de intima förhållan-
den som formar våra liv: 
vänskap, äktenskap, föräld-
raskap. Från den italienska 
landsbygden, där Ginzburg 
levde i exil under fascismen, 
rör sig texterna vidare till sex-
tiotalets London och några 
miserabla år av hemlängtan.

Vi får följa vännerna Lucy, 
Olivia och Francis under ett 
år då de kastas mellan hopp 
och förtvivlan. En oväntad 
sjukdom och ett neurologiskt 
forskningsprojekt driver dem 
till att studera hjärnans mest 
intrikata funktioner. Jakten 
på svar leder till Big Sur och 
Antibes, till riskkapitalister, 
munkar och vilsna freudianer.

En fängslande julroman om 
familjehemligheter och bort-
trängda trauman. Efter trettio 
år kommer Greta Marchmont 
tillbaka till Marchmont Hall, 
ett ståtligt hus som ligger 
idylliskt beläget i Wales. Hon 
lider av minnesförlust efter att 
ha varit med om en tragisk 
olycka och minns ingenting 
från det förfl utna.

DE ANDRA
Toni Morrison
Övers. Helena Hansson
9789137159539
INB • 92 SID • 6 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

DUBBELBLIND
Edward St Aubyn
Övers. Erik Andersson
9789100188030
INB • 269 SID • 8 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DET TREDJE LJUSET/SMÅ TING SOM DESSA
Claire Keegan
Övers. Marianne Tufvesson
9789146237945
INB • 150 SID • 30 SEPT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

HARLEM SHUFFLE
Colson Whitehead
Övers. Eva Åsefeldt
9789100191085
INB • 351 SID • 19 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÄNGLATRÄDET
Lucinda Riley
Övers. Anna Thuresson
9789180060547
INB •  592 SID • 25 OKT
BAZAR FÖRLAG

HEM
Karin Erlandsson
9789137503295
INB • 272 SID • 3 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

SMÅ DYGDER
Natalia Ginzburg
Övers. Vibeke Emond, Gunnel Mitelman, Niclas Hval
9789100183998
INB • 156 SID • 5 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DET KAN KVITTA
Agota Kristof
Övers. Marianne Tufvesson
9789146238270
INB • 73 SID • 16 NOV
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

SKÖNLITTERATUR
ROMAN UTLÄNDSK

SKÖNLITTERATUR

DE SAKNADE VÄNNERNAS BOK
Lisa Wingate
Övers. Cecilia Falk
9789180060936
INB • 496 SID • 3 MAJ
BAZAR FÖRLAG

I den turbulenta tiden efter det 
amerikanska inbördeskriget ger 
sig 18-åriga Hannie ut på en 
farofylld resa för att hitta sin mor 
och de åtta syskon som alla för-
des bort av slavhandlare. 1987 
börjar Benny Silva arbeta i en 
skola i en fattig stad i Louisiana. 
En dag hittar han en hundra år 
gammal bok som kommer att 
förändra allt.
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En kvinna bjuder in en berömd 
konstnär att vistas i hennes 
gäststuga, belägen i det isole-
rade träskområdet vid kusten. 
Men under den heta sommaren 
blir hans närvaro allt mer pro-
vocerande för värdinnan, som 
tvingas revidera sina tankar om 
inte bara konstnären utan också 
om konstens och människans 
villkor.

Romansviten På spaning 
efter den tid som flytt är 
den franske författaren 
Marcel Prousts centrala verk. 
De nära 4000 sidorna är 
uppdelade på 8 volymer och 
grundtemat är en tillba-
kablick på det adliga och 
högborgerliga livet i Paris 
åren 1880-1920. 

Billy Summers är en yrkesmör-
dare med hjärta – och den 
bästa i branschen. Nu vill han 
lämna sitt tidigare liv, det är 
bara ett sista jobb kvar. Billy är 
en av världens bästa krypskyt-
tar, så vad skulle kunna gå fel? 
Tja, allt. En historia om kärlek 
och hämnd, och en tvivelaktig 
hjältes försök till försoning.

Med djup insikt i människans 
innersta är Kräldjursmemoa-
rer en uppslukande, mörk och 
intensiv psykologisk thriller 
om ensamhet, sorg, skam och 
sexualitet. Det är en roman 
om önskan att bli en annan 
men allra mest handlar den 
om att lära sig att älska.

Nora gör allt för att rädda sina 
föräldrars älskade konditori från 
konkurs, men när kändisba-
garen Henrik Eklund dundrar 
in med nya idéer blir det svårt. 
Kanske förhastar sig Nora? Finns 
det mer till denna karismatiske 
stjärnbagaren? En varm jul-
roman om en oväntad kyss och 
en hundra år gammal surdeg. 

Adam, på flykt från en 
knarklangare, hamnar 
oväntat hos 86-åriga Britta. 
Och det blir början på en 
omvälvande vänskap. Sista 
sommaren är en varm och 
underhållande roman om ett 
slumpartat möte, en oväntad 
vänskap och en oförglömlig 
sommar. 

I alla familjer finns det tomrum 
som måste fyllas. Så kommer 
hunden Snusken till huset. Och så 
händer det att Tormod en kväll 
går till verkstaden och blandar 
rödlera och konstgödsel - och 
frammanar krafter han inte anar 
räckvidden av. En skarp, humo-
ristisk och särpräglad roman som 
blandar äventyr, horror, mytologi 
och science fiction med rå realism.

Något sker i mötet mel-
lan motpolerna Kate och 
Jacob: den karismatiska 
nattklubbsdrottningen och 
den tillknäppta bankmannen. 
De kastas in i en passion som 
förändrar allt och plötsligt 
finns löftet om något mer. Om 
de vågar göra det svåraste 
som finns: vara sårbara.

Elsa tvingas flytta till familjens 
gamla stuga i Jämtland. 
Här ska hon röja upp och få 
ordning, inte bara på vinden, 
utan även på sina egna 
känslor för en man som aldrig 
riktigt kan bestämma sig. En 
vintrig men varm berättelse 
om identitet och trassliga 
relationer.

Den dramatiska upplösningen 
om hotell Flanagans. Hur ska 
Frankie orka driva hotellet när 
hennes äktenskap plötsligt 
spricker och det hon begravt 
djupt inom sig kommer till 
ytan? Och hur ska Billie, som 
precis landat drömrollen och 
hittat kärleken, kunna säga nej 
till sin älskade syster? 

Utåt sett har Nina Swartensköld 
allt: man, barn och en gynnad 
tillvaro på Dackesta herrgård. 
Men bakom stängda dörrar är 
äktenskapet olyckligt och hon 
drömmer om ett annat liv. Då 
kommer privatläraren Johan 
Mahler och det otänkbara sker 
- förälskelse. 

ANDRA STÄLLET
Rachel Cusk
Övers. Niclas Hval
9789100188474
INB • 179 SID • 16 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG 

PÅ SPANING EFTER DEN TID SOM FLYTT. I :
SWANNS VÄRLD
Marcel Proust, Övers.  Gunnel Vallquist
9789100194703
INB • 531 SID • 10 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BILLY SUMMERS
Stephen King
Övers. John-Henri Holmberg
9789100188641
INB • 603 SID • 24 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VI ÄR FEM
Matias Faldbakken
Övers. Ninni Holmqvist
9789100188719
INB • 217 SID • 24 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KRÄLDJURSMEMOARER
Silje Ulstein
Övers. Marianne Mattsson
9789146237372
INB • 395 SID • 2 AUG
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND 

ANALFABETEN
Agota Kristof
Övers. Marianne Tufvesson
9789146239314
INB • 42 SID • 16 NOV
WAHSLTRÖM & WIDSTRAND

JUL I RUBINRÖTT
Amanda Hellberg
9789188801968
INB • 368 SID • 14 OKT
LOVEREADS

ELD, SNÖ OCH STJÄRNOR
Heléne Holmström
9789188803009
INB • 399 SID • 1 NOV
LOVEREADS

I BEFINTLIGT SKICK
Karin Wallén
9789137501215
INB • 366 SID • 10 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

NYA TIDER PÅ FLANAGANS
Åsa Hellberg
9789137154626
INB • 327 SID • 25 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

SISTA SOMMAREN
Eleonore Holmgren
9789180061810
INB • 320 SID • 1 JUNI
BAZAR FÖRLAG

SKÖNLITTERATUR LYRIK

FEELGOOD

"Jag läser. Det är som en sjuka. 
Jag läser allt jag kommer över, 
allt jag får syn på…"Så börjar 
Agota Kristof den bok med elva 
korta berättelser som bildar 
hennes självbiografi. Den tunna 
lilla boken gestaltar ett euro-
peiskt öde och en kvinna med 
ovanligt stark känsla för orden.

NATTENS DROTTNING
Simona Ahrnstedt
9789137158013
INB • 363 SID • 8 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

Psst! Alla delar i 
sviten ges ut på 
nytt i år! 
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POESI - SVÅRT OCH PRETENTIÖST ELLER ALLDELES 
ALLDELES UNDERBART?

LYRIK

LYRIK OCH ESSÄER

Om du tillhör den skara läsare som ännu inte hittat in i po-
esins värld, och kanske tycker att det mest verkar svårt och 
obegripligt, se hit. Vi har frågat några experter om tips.

Poesi är en konstform som kan beröra, sätta ord på starka känslor, 
och öppna upp för nya sätt att se på världen. Men för en ovan läsare 
kan poesi vara svårt att ta till sig. Kanske har du själv varit med om att 
försöka ta dig an en dikt, men funnit dig med att bara läsa om första 
raden gång på gång utan att förstå vad tusan poeten pratar om.

Vi har frågat några personer som är experter på ämnet om råd. Mar-
tina Lowden är chefredaktör för Tidskriften Ponton – en poesitidskrift 
som riktar sig till, och tas fram av unga skrivande människor.

En hel del poesi är svårbegriplig och diffus. Hur ska man tänka som 
läsare när man bara inte fattar?

— Du behöver inte läsa dikter som inte säger dig något! Gör inte det! 
Men tänk också att det går att lära sig nya läsfärdigheter. Ett sätt är 
att läsa poesi tillsammans med andra, kanske i en bokcirkel, kanske 
med en vän. Ett annat sätt är att läsa vad litteraturkritiker skrivit om 
boken du inte fattade, eller om författarens andra böcker, svarar 
Martina.

Elis Monteverde Burrau, som själv började sin bana på Tidskriften 
Ponton, har givit ut flera diktsamlingar och romaner. Den senaste ro-

manen, De äter ur din hand, baby, har redan blivit en klassiker bland 
unga litterära.

Vilket är ditt bästa tips till den ovana poesiläsaren som vill ta sig an 
diktens värld?

— Att det är tillåtet att vara väldigt respektlös och rastlös när man 
läser. Att man kan vara hur hård som helst mot dikten, men inte behö-
ver vara så hård mot sig själv. Det är okej med egoism. Och när (om!) 
man väl hittar en poet som man älskar, eller i alla fall står ut med, så 
följ denne rakt ner i kaninhålet. Poesi existerar inte i ett vakuum, det 
går alltid att hitta andra dikter som inspirerat dikten du just nu läser. 
Om den inspirationen var sprungen ur kärlek eller hat eller likgiltighet 
spelar mindre roll, svarar Elis.

Men även om svårigheten i att läsa dikter mycket kan handla om 
läsarens inställning, måste man konstatera att viss poesi är mer svår-
tillgänglig än annan poesi. Så om du inte fallit för någon poet ännu, 
kanske du bara inte har träffat den rätta?

Martina Lowden tipsar om poesiantologier, så som Svensk poesi, att 
skumma i och leta efter något som särskilt talar till en.

— Antologier är alltid en fin utgångspunkt, jag kan nämna några fler 
från senare år: Berör och förstör med samtidspoesi, Under tidens yta 
om förbisedda poeter, Revolution Poetry med spoken word.

Poeten Lars Norén gjorde 
starkt avtryck under sextio- 
och sjuttiotalet med ett lyriskt 
formspråk som oavbrutet 
förvandlades. Här presenteras 
en rik samling av hans dikter 
med förord och kommente-
rande efterskrift av Mikael 
van Reis som också stått för 
urvalet.

Vems sorger kommer barnet 
att ärva? Diktjaget räknar 
ner veckorna och gör plats 
för en ny berättelse. Hon 
försöker skilja kroppen från 
sorgen, sorgen från minnet. 
Kan minne gå i arv? En lyrisk 
berättelse om moderskap, arv 
och migration.

Helena Erikssons första 
diktbok på nästan tio år. 
Kore på Starbucks tar sin 
utgångspunkt i templet i Delfi 
där unga flickor från bonde-
familjer i trakten valdes ut att 
bli ”orakel”, en titel som de 
sedan behöll livet ut.

"Saddam Hussein går bred-
vid mig och berättar om sin 
nya roman. Han vill gärna 
ha feedback och kritik." Med 
absurd, våghalsig humor 
skrivs Saddam Hussein fram, 
lika fruktansvärd som mänsk-
lig. Poesidebut som blandar 
dokumentärt material med 
fiktion.

En samling dikter som 
spänner över tre decennier 
och behandlar ämnen som 
Mozarts musik, IB-affären och 
döden. "Ett lyriskt långdistans-
lopp", som författaren Lars 
Gustafsson kallade den.

DET OMÖJLIGA
Göran Sonnevi
9789100185534
DAB • 535 SID • 5 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

AVGRUNDEN AV LJUS
Lars Norén
9789100189280
DAB • 584 SID • 16 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KORE PÅ STARBUCKS
Helena Eriksson
9789100186913
HFT • 92 SID • 19 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SADDAM HUSSEINS NYA ROMAN
Ali Derwish
9789100182441
KAR • 101 SID • 15 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PROLOGER
Elnaz Baghlanian
9789100189051
KAR • 105 SID • 27 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

I denna hyllning till läsandets 
äventyr är Wästberg som all-
tid både lättsam och spirituell 
och samtidigt lärorikt för-
djupande. Med omisskännlig 
detaljskärpa beskriver han ett 
antal människor, författarskap 
och glansfulla bedrifter som 
berört honom genom åren.

HYLLNINGAR
PER WÄSTBERG 
9789146238096 
INB • 408 SID • 28 OKT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Text: Mattias Timander
Det här är en förkortad version. Texten finns i sin helhet på selmastories.se
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MONS KALLENTOFT: "UR TEXT FÖDS MER OCH 
BÄTTRE TEXT"
Mons Kallentoft har över 20 år som 
författare bakom sig. Ett författarskap 
som innefattar Katapultprisade Pesetas
(2000) och den uppmärksammade 
reportageboken Food Noir. 

Sitt stora genombrott fick Mons med den så 
kallade årstidsserien om kriminalinspektören 
Malin Fors. Serien har fortsatt att växa och är nu 
uppe i fjorton delar. Den nya boken Blickfång-
arna har redan hunnit kallas för "en av årets 
bästa svenska deckare" av BTJ. Vi passade på 
att ställa några frågor till Mons. 

Fjortonde delen i Malin Fors-serien – Blickfång-
arna – är här. Vad möts läsaren av i denna? 

– Läsarna möts av en försmådd Malin Fors, som 
blivit bedragen av sin pojkvän, men som mår 
ganska väl ändå. Hon åldras ju Malin, och hon 
ser tillbaka på sitt liv, och förnimmer åldrandet 
och ibland även döden. I jobbet ställs hon inför 
två fall som går i varandra, ett mord på en 
man, och ett gammalt olöst fall med ett mord 
på en liten pojke. Det blir farligt för Malin. Blir 
hon själv misstänkt?

Hur jobbar du för att hela tiden utvecklas som 
författare och hålla inspirationen uppe? 

– Jag arbetar stenhårt nästan varje dag, ur text 
föds mer och bättre text. Det går aldrig att fuska 
med det. Nu kan man ju resa igen och resor 
har alltid inspirerat mig. Jag försöker gå med 
ett öppet sinne genom världen. Annars är det 
människorna som inspirerar, jag studerar dem 
hela tiden, har hela tiden författarblicken på. 
Jag försöker också skriva nya berättelser, om 
annat än mina serier om Malin och Zack, prova 
olika berättarteorier som jag har. Hantverks-
skicklighet är allt.

Till sist: har du något riktigt bra boktips att dela 
med dig av? 

Ja, Tree of smoke av Denis Johnson, ett 
riktigt mästerverk om en agent under 
Vietnamkriget. Jobbigt bra. 

ETT GOTT NYTT ÅR
Malin Stehn
9789100187002
INB • 412 SID • 12 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KANINFAKTORN 
Antti Tuomainen
Övers. Jens Ahlberg
9789189051775
INB • 336 SID • 6 OKT
ROMANUS & SELLING

DALSKUGGAN
Viveca Sten
9789137151083
INB • 449 SID • 1 OKTOBER
BOKFÖRLAGET FORUM

WINDSORKNUTEN
S.J. Bennett
Övers. Birgitta Wernbro-Augustsson
9789137158778
INB • 326 SID • 20 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM 

17-åriga Jennifer 
försvinner från en 
fest. Försvinnandet 
sätter vännernas 
värld i gungning och 
mörka hemligheter 
tvingas upp till ytan. 
Hur väl känner de 
varandra? 

Ett gammalt fall med 
en mördad pojke 
gäckar Malin Fors 
och de andra utre-
darna på våldsroteln. 
Vem är pojken? 
Hur hamnade han 
ensam på en äng, 
med vartenda ben i 
kroppen krossat?

Henri Koskinen äls-
kar det förutsägba-
ra. När han oväntat 
ärver broderns ka-
otiska äventyrspark 
Skoj-ohoj, skakar 
hans ordnade och 
ensamma tillvaro 
som försäkrings-
tjänsteman rejält.

Det är sportlov 
i Åre när ett illa 
tilltygat lik hittas 
en bit utanför byn. 
Offret har inga 
kända fiender och 
Årepolisen står 
rådlös. Andra de-
len i "Åremorden".

Det är vår 2016 och 
Drottning Elizabeth är 
på Windsor för att förbe-
reda inför sin 90-årsdag, 
men allt avstannar när 
en gäst hittas död. En 
finurlig deckarserie med 
Drottning Elizabeth II i 
huvudrollen som hemlig 
privatdetektiv.

ISBRYTARE
Kristina Ohlsson
9789137501871
INB • 553 SID • 2 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

August sjöbod 
brinner ner. Maria 
Martinsson sliter med 
utredningen som 
snart omfattar även 
ett mord. Någon 
ruvar på riktgit mörka 
hemligheter, varken 
Maria eller August 
går säker ...

VÄKTARNA
John Grisham
Övers. Kjell Waltman
9789100181369
INB • 380 SID • 2 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

En ung advokat 
hittas skjuten till 
döds på sitt kontor. 
Trots att polisen 
egentligen inte hittar 
några bindande 
bevis faller misstan-
karna mot en av 
advokatens tidigare 
klienter.

BLICKFÅNGARNA
Mons Kallentoft
9789137153414
INB • 314 SID • 13 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

RÅTTÖN OCH ANDRA BERÄTTELSER
Jo Nesbø
Övers. Per Olaisen
9789100191139
INB •328 SID • 4 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

En samling skräckberät-
telser som utspelar sig i 
en obestämd nära fram-
tid, där frågor om klass, 
familj, makt och lojalitet 
ställs på sin spets. Det är 
filmiska berättelser som 
visar upp en ny sida av 
Jo Nesbøs författarskap.

SPÄNNINGSPÄNNING

Foto Pär Olsson
Text  Bonniers Bokklubbar

Mons Kallentoft

Född: 1968.
Bor: Palma, Mallorca.
Aktuell med: Blickfångarna (Bokförlaget 
Forum)
Tips till den med författardröm: Skriv, skriv 
och skriv ännu mer. Men ha en plan för ditt 
skrivande, en bra synopsis med en berät-
telse som riktar till sig till någon, dig själv 
främst, men också andra.

Psst! Missa inte Nesbøs 
andra novellsamling 
"Svartsjukemannen och 
andra berättelser".
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Blod finns. Men ingen kropp. 
Nora Ljungberg är försvunnen, 
och spåren pekar mot ett gam-
malt fall där mördaren aldrig 
dömdes för mord, utan bara 
för brott mot griftefriden. I den 
elfte delen i Katarina Wenn-
stams Justitia-serie, är det 
lagen själv som är anklagad.

Den trettonde delen i krimi-
nalserien om rättsarkeologen 
Ruth Galloway. En grupp 
metallsökare som kallar sig 
Nattfalkarna är ute och söker 
efter skatter på stranden i 
North Norfolk när de hittar ett 
lik. Kort därefter mördas ett 
par på en isolerad gård i när-
heten som heter Black Dog.

Julian har lämnat London för 
ett lugnare liv på den engelska 
kusten. Där får han kontakt med 
Edward som bor i det mäktiga 
huset i utkanten av staden. Vad 
finns i Edvards förflutna och 
varför intresserar han sig för 
Julian? Spåren leder till en av 
underrättelsetjänstens mörkare 
hemligheter, och till en läcka som 
kan få ödesdigra konsekvenser.

Rättsläkare Lars Pohjanen ber 
Rebecka Martinsson att utreda 
ett preskriberat mord. Snart har 
hon även en ny mordutredning 
på sitt bord. Spåren löper 
samman och leder också till 
mörka hemligheter i hennes 
egen familjehistoria. Äntligen 
är den sista boken om Rebecka 
Martinsson här!

Louise och Max Olsen har 
tvingats fatta ett avgörande 
beslut. Ge upp eller kämpa för 
sina liv. Valet är enkelt. Men för 
att lyckas med vad de föresatt 
sig behöver de pengar. Mycket 
pengar. Den första delen i 
Christina Larssons nya stora 
spänningssatsning.

Erik Winter är tillbaka!
Kriminalkommissarie Erik 
Winter har varit hos familjen 
i Marbella. På planet hem 
lägger han märke till ett tyst 
par. I Sverige hamnar han i 
bilen efter dem. Plötsligt gör 
parets bil en våldsam gir och 
kör med fruktansvärd kraft in i 
klippväggen. Varför? 

Tycho Ceton stryker runt i 
staden medan han filar på en 
plan för att återta den glans 
han förlorat. Han ska ställa till 
med ett spektakel mer häp-
nadsväckande, mer hänfö-
rande och mer avgrundsdjupt 
vidrigt än något som dittills 
skådats i detta vidunderliga 
och vedervärdiga Stockholm 
... avslutande delen i triologin.

Vårvinter går mot försommar. 
Sam Berger, Molly Blom och 
inte minst deras poliskontakt 
Deer, som måste lära sig 
gå igen efter attacken som 
förändrade hennes liv, tycker 
sig märka ett oklart samband 
mellan de kroppar som en ef-
ter en hittas i den upptinande 
skärgården. 

Allt är äntligen så bra för 
Ewert Grens. Hur kan det 
förvandlas till giftsprutor, slav-
handel, illegala organ och 
kidnappning? Varför leder det 
till ett mord på någon som 
står Ewert nära? Och till spår 
från det förflutnas Box 21? Den 
sjätte fristående delen i serien 
om Hoffmann och Grens.

Ibrahim, en av de fyra i Tors-
dagsmordklubben på Cooper 
Chase råkar illa ut vid ett 
rån. Elizabeth, Ron och Joyce 
bestämmer sig omedelbart 
för att sätta fast den skyldige. 
Den svindlande jakten på de 
inblandade blir upptakten till 
en rad ovanliga och blodiga 
händelser.

Den svarta dolken är första 
delen i Veronica Sjöstrands 
nya serie om Stella Rodin, 
en av världens främsta 
konstexperter, med en 
faiblesse för vintageklän-
ningar, varm vänskap och 
svårlösta mysterier.

DJÄVULENS ADVOKAT
Katarina Wennstam
9789100184469
INB • 367 SID • 8 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

NATTFALKARNA
Elly Griªths
Övers. Carla Wiberg
9789137501543
INB • 308 SID • 8 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

SILVERVIEW
John le Carré
Övers. Hans-Jacob Nilsson
9789100195816
INB • 248 SID • 16 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MANNEN SOM DOG TVÅ GÅNGER 
Richard Osman
Övers. Ing-Britt Björklund
9789100188962
INB • 400 SID • 17 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FÄDERNAS MISSGÄRNINGAR
Åsa Larsson
9789100125325
INB • 560 SID • 17 SEPTEMBER
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1795
Niklas Natt och Dag
9789137153728
INB • 464 SID • 20 SEP
BOKFÖRLAGET FORUM

DEN SVARTA DOLKEN
Veronica Sjöstrand
9789189051621
INB • 381 SID • 21 DEC
ROMANUS & SELLING

AGENTUREN. ETT LIVSAVGÖRANDE BESLUT
Christina Larsson
9789189051263
INB • 363 SID • 7 SEPT
ROMANUS & SELLING

ISLOSSNING
Arne Dahl
9789100191191
INB • 408 SID • 1 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

LITA PÅ MIG
Anders Roslund
9789100180171
INB • 464 SID • 21 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DET TRETTONDE FALLET
Åke Edwardson
9789100180515
INB • 396 SID • 13 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SPÄNNING

BENVITTRING
Johan Theorin
9789146232834
INB • 414 SID • 15 NOV
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

En man dör i ett stenras på 
en ödslig öländsk strand. På 
marken har han hunnit lägga 
en krans av rosor. När polisen 
Tilda Davidsson lyfter på 
kransen hittar hon benrester 
från en man som sist sågs i 
livet tillsammans med hennes 
86-årige släkting, skepparen 
Gerlof.

Inspirationsskatalog_höst_2021.indd   9 2021-10-19   09:17



Bokserien om Rebecka Martinsson 
har älskats av många, och Åsa Lars-
son räknas ofta som en av de främsta 
representanterna för det skandinaviska 
deckarundret. Nu är sista delen i 
deckarserien här.
Berätta Åsa, var i livet befinner sig Rebecka 
Martinsson i den här sista boken?

— När Rebecka lämnade Stockholm trodde hon 
att hon även lämnade det hektiska juristlivet bak-
om sig. Hon höll ju i princip på att jobba ihjäl sig. 
Men nu står hon fjättrad vid sitt arbetsskrivbord i 
Kiruna och det börjar långsamt gå upp för henne 
att hon liksom sitter i skiten igen. Och kanske 
kan hon inte bara skylla på idioter runt omkring 
henne. Kanske har det något med henne själv att 
göra, säger Åsa Larsson.

Nu har du levt med Rebecka Martinsson ända 
sedan 2003. Kommer du sakna henne?

— Faktiskt ännu längre än så. Jag började skriva 
om henne när jag var barnledig 1998, och sen 

har hon levt vid min sida från att mina barn föd-
des till att de har flyttat hemifrån. Hon har försörjt 
min familj. Jag hörde någon i en dokumentär 
säga att skådespelare förstås pytsar in delar av 
sig själva i sina roller, men att de också tar med 
sig något från rollen tillbaka till det egna livet. Så 
kan jag också känna med Rebecka, berättar Åsa 
Larsson.

Vad vill du säga till alla unga människor som 
drömmer om ett liv som författare?

— Först och främst vill jag skicka vidare det bästa 
skrivrådet jag själv har fått. Det är: Var modig. 
Vad det innebär att vara modig vet man bara 
själv, och det förändras också över tid. Och så en 
annan sak. När J.K. Rowling fick sin första bok 
om Harry Potter antagen sa förlaget: ”Don’t quit 
your day job” till henne. Det där har folk hånat, 
men det är faktiskt ett väldigt bra råd. Man ska 
inte kräva mer av sin bok än att få skriva den. 
Inte förvänta sig att den ska ge en pengar, status 
eller hämnd, eller vad det nu är. Bara ge boken 
sitt allra bästa försök.

DEBUTANTEN
Christina Erikson
9789100184308
INB • 400 SID • 17 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ENBART KVINNOR
Christina Wahldén
9789137159836
INB • CA 350 SID • 12 JAN 2022
BOKFÖRLAGET FORUM

ALLT FÖR DIG
Jose�n Schygge
9789137159034
INB • 434 SID • 12 JAN 2022
BOKFÖRLAGET FORUM

BOX
Camilla Läckberg & Henrik Fexeus
9789137158921
INB • 592 SID • 7 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

Författaren Sandra 
Thulin har tagit sitt liv. 
När Sandras pappa 
kontaktar kommis-
sarie Elias Svensson 
och ber honom un-
dersöka självmordet 
öppnas fallet på nytt. 
Var Sandras död ett 
tragiskt självmord?

Juni 2020. En 
desperat kvinna blir 
tvångsintagen på 
Mälarsjukhusets psy-
kiatriska avdelning. 
Enligt läkarna är 
hon psykotisk. Själv 
hävdar hon att hon 
måste förhindra ett 
terrordåd.

En minister hittas 
mördad i Darwins 
högsta domstol. 
Hon har nyligen fat-
tat ett kontroversiellt 
beslut. Vem ligger 
bakom mordet? 
Tredje delen i den 
populära Darwin-
serien.

Malin bor på vackra 
Visingsö. När Elma 
som lever med skyd-
dad identitet behöver 
en tillfällig bostad 
får hon bo i Malins 
gårdshus. Något som 
framkallar obehag.

Intensiv spänning 
av nya författarduon 
Läckberg Fexeus. När 
en kvinna hittas död i 
en låda som genom-
borrats av svärd står 
polisen frågande: Rör 
det sig om ett urspå-
rat trolleritrick eller ett 
extremt brutalt mord?

UR FÖRTÄRANDE ELD
Paula Hawkins
Övers. Christina Mansicka 
9789137502014
INB • 294 SID • 31 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

När en ung man 
hittas brutalt mördad 
på en husbåt i 
London väcks frågor 
kring tre kvinnor med 
olika kopplingar till 
offret, tre kvinnor 
som av olika anled-
ningar hyser agg och 
bär på sorg.

INFERNO I SNÖ
Marie Bengts
9789100185886
KAR• 524 SID • 5 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Den tredje boken 
om Hannah Lönn är 
liksom de tidigare 
en pusseldeckare av 
klassiskt snitt. Denna 
gång utspelar den 
sig på ett igensnöat 
öländskt alvar, där 
en mordbrännare 
sprider skräck.

SVART SOL
Andreas Norman
9789100177515
INB • 413 SID • 26 JULI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SPÄNNING LÄTTLÄST

Foto Mattias Timander
Text Mattias Timander
Det här är en förkortad version. Hela intervjun finns på selmastories.se

Åsa Larsson

Född: I Kiruna
Bor: I Stockholm 
Gör: Utbildad jurist och debuterade 2003 
med Solstorm
Aktuell med: Fädernas missgärningar
Priser och utmärkelser:
Deckarakademins pris för bästa debut 2003, 
Bästa Svenska Kriminalroman 2004, Deckar-
akademins pris 2012.

Vi återvänder till 
Witchers fascine-
rande värld i denna 
fristående roman 
där Geralt återigen 
strider mot fiender 
och reser land och 
rike runt tillsammans 
med musikanten 
Dandelion. 

OVÄDRENS TID
Andrzej Sapkowski
Övers. Tomas Håkanson
9789198616934
DAB •  378 SID • 3 SEPT
GONDOL 

FANTASY

ÅSA LARSSON EFTER SISTA BOKEN: ”ATT SKRIVA 
KAN VARA BÅDE BLÖTMYR OCH ROLIGT SAMTIDIGT”
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Intensiv spänning 
av nya författarduon 
Läckberg Fexeus. När 
en kvinna hittas död i 
en låda som genom-
borrats av svärd står 
polisen frågande: Rör 
det sig om ett urspå-
rat trolleritrick eller ett 
extremt brutalt mord?

LÄTTLÄST
LÄTTLÄST VERSION

Den avslutande delen i Bell-
man noir-trilogi som lättläst. 
Tycho Cetons framgång är 
över. Han smider på en plan 
för att få tillbaka sin ställning 
och ställer till med ett stor-
slaget och grymt spektakel, 
brutalare än något annat 
Stockholm tidigare skådat!

Kaminerna är varma, 
pepparkakorna doftar och 
chokladen kokar. Men 
husets korridorer är mörka 
och spöken viskar om sorg 
och hemligheter. Baron 
Valdemar von Drever och 
Lovisa Lind dras in i mysterier 
och passionerad förälskelse 
en kall jul år 1870.

Vi lever i en värld där alla 
inte har samma möjlighe-
ter. Men det går att lyckas, 
oavsett vilka hinder som står 
i din väg. En humoristisk, 
ärlig och gripande guide i 
hur du lyckas i sammanhang 
där du ensam representerar 
din grupp.

1795 (LÄTTLÄST)
Niklas Natt och Dag
Bearb. Niklas Darke
9789179710156
KAR • 200 SID • 30 NOV
BOKFÖRLAGET HEDVIG

JUL I KRINOLIN (LÄTTLÄST)
Amanda Hellberg
Bearb. Åsa Sandzén
9789179712273
KAR • 168 SID • 5 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

HUR DU LYCKAS I EN 
VIT VÄRLD (LÄTTLÄST)
Siduri Poli
Bearb. Siduri Poli
9789179711573
KAR • 136 SID • 27 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Den stora frågan är en 
humoristisk och varm 
berättelse om kärlek, och 
om hur våra olika erfaren-
heter och bakgrunder kan 
leda till missförstånd. Detta 
är andra fristående delen 
i serien om Samira och 
kärleken. 

Nya smaker på Kafé 
Krut är en varm berät-
telse om att utmana 
sig själv och och inte 
ge upp. Detta är andra 
fristående delen i serien 
Kafé Krut.

Lätt om Sverige är en ny 
faktaserie om det svenska 
samhället. Den tar upp 
rättigheter, skyldigheter, 
traditioner, seder och 
mycket annat som är 
värdefullt att känna till för 
alla som bor i Sverige. 

DEN STORA FRÅGAN (nivå 4)
Anna Hansson
9789179711023
KAR • 60 SID • 14 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

NYA SMAKER PÅ KAFÉ KRUT (nivå 5)
Sara Wadell
9789179711054
KAR • 96 SID • 14 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

TRADITIONER (nivå 4)
Eva Bernhardtson
9789179712303
KAR • 56 SID • 20 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Ingår i faktaserien Lätt 
om Sverige. Vad betyder 
egentligen jämlikhet? Vad 
innebär det i praktiken att 
Sverige ska vara ett jämlikt 
land enligt lag? I den här 
boken får läsaren på ett 
enkelt sätt veta mer om 
jämlikhet och jämställdhet.

Klassen är en skönlitterär 
serie där vi får följa olika 
elever i en sfi-klass. I Ensam 
möter vi Jemila som vill få 
vänner. Boken kan användas 
i klassrummet för lästräning 
och för att diskutera ensam-
het och hur man konkret kan 
göra när man tar kontakt 
med andra. 

I Kämpa möter vi Amar 
som måste klara ett test för 
att få fortsätta på sfi. Boken 
kan användas i klassrum-
met för lästräning och för 
att diskutera vilka mål elev-
en har med undervisningen 
och strategier för att lyckas 
med sitt studerande. Ingår i 
serien Klassen. 

JÄMLIKHET (nivå 4)
Eva Bernhardtson
9789179712327
KAR • 72 SID • 20 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

ENSAM (nivå 2)
Sarah Andersson & Lars Lindqvist
9789179712341
KAR • 48 SID • 8 NOV
BOKFÖRLAGET HEDVIG

KÄMPA (nivå 2)
Sarah Andersson & Lars Lindqvist
9789179712365
KAR • 38 SID • 8 NOV
BOKFÖRLAGET HEDVIG

LÄSTRÄNINGSBÖCKER

ÅSA LARSSON EFTER SISTA BOKEN: ”ATT SKRIVA 
KAN VARA BÅDE BLÖTMYR OCH ROLIGT SAMTIDIGT”

LÄTTLÄSTA BÖCKER:
GER FLER EN MÖJLIG-
HET ATT LÄSA
Med en lättläst bok kan fler ta del av 
älskade klassiker, mysig feelgood
eller spännande fakta, oavsett läs-
vana eller kunskaper i svenska. 

På Bokförlaget Hedvig arbetar redaktionen 
med att ta fram böcker för barn och vuxna. 
Både för de som är nybörjarläsare eller ovana 
läsare, som läser lättläst under en övergångs-
period, men också för läsare med mer bestå-
ende lässvårigheter. För Hedvigs vuxenböcker 
är målgruppen bred, berättar förläggare Erika 
Larsson.

– Det kan handla om Amar som är ny i Sverige 
och lär sig svenska. Men också om Greta 
som bor på äldreboende och har nedsatt 
läsförmåga på grund av ålder. Vi ser också en 
helt ny målgrupp av läsare som vill ha något 
snabbläst och tillgängligt. De hittar ofta våra 
lättlästa bearbetningar.

Vad är skillnaden mellan en lättläst läs-
träningsbok och en lättläst bearbetning?
– Våra bearbetningar är enklare och kortare 
versioner av välkända titlar. Här anlitar vi 
författare eller bearbetare för att arbeta fram 
den lättlästa versionen. Många författare vill 
faktiskt bearbeta böckerna själva.

– Lästräningsböckerna är lättläst så som vi 
är vana vid. Böckerna fungerar i utbildnings-
sammanhang och är nivåindelade. De har 
ett enkelt språk och en vardagsnära handling 
som läsaren ofta kan känna igen sig i.  
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RÅDJURSMANNEN
Geo²roy Delorme
9789137502281
INB • 196 SID • 13 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

HEJ LIVET!
Lasse Berghagen & 
Marcus Birro
9789137156354
INB • 272 SID • 27 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

MITT LIV SOM MARIAH CAREY
Mariah Carey & 
Michaela Angela Davis
Övers.: Katarina Jansson
9789137502748
INB • 434 SID • 3 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

ÄLSKAR NI MIG?  
OM LÉON BLUM
Olle Svenning
9789100183370
INB • 288 SID • 28 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Geoffroy Delorme 
lever sju år i skogen 
och lär känna ett 
antal rådjur som 
gradvis accepterar 
honom som en like.  
Den bästsäljande 
franska självbiografin 
om en mans unika 
kontakt med rådjur. 

Guinness World 
Records är tillbaka 
med ännu ett mäs-
terverk i en ny och 
uppdaterad utgåva 
där miljö och klimat 
står i fokus.

Lasse Berghagen 
bjuder på sitt 
innehållsrika liv. 
Personligt och med 
stort hjärta berättar 
han tillsammans 
med Marcus Birro 
om toppar och 
dalar och avgöran-
de vändpunkter.

Mariah Careys 
hyllade självbio-
grafi är en gripan-
de askungesaga 
om hur en flicka i 
utanförskap blev 
en av vår tids 
mest legendariska 
divor.

Orättvist och historie-
löst har han lämnats i 
skuggan. En av den 
europeiska historiens 
främsta demokrater, 
humanister, kultur-
personligheter, 
fredsaktivister och 
diktaturbekämpare.

STICKA FRÅN GRUNDEN
Ivar Asplund, Foto. Tina Axelsson,
Illustr. Karin Holmberg 
9789178873081
INB •  176 SID • 9 NOV
BONNIER FAKTA

Med ett tjugotal 
projekt i varierande 
svårighetsgrad – från 
det enklaste enkla till 
det mer utmanande 
– är det här en bok 
både för nybörjare 
och mer erfarna 
stickare.

En kokbok full 
med grytor. Med 
Tareq Taylors 
smaksäkerhet och 
kryddning från 
jordens alla hörn 
kan det förstås inte 
bli annat än gott.

GUINNESS WORLD RECORDS 2022
Guinness World Records, Ltd.
9789178872947
INB • 256 SID • 16 SEPT
BONNIER FAKTA

I den här inspire-
rande boken finns 
allt du behöver 
veta om att välja 
ved, tända på 
bästa sätt och få 
energin i bränslet 
att bli till mesta 
möjliga värme.

FAKTA FAKTA

MIDDAG I EN GRYTA
Tareq Taylor
9789178872718
INB • 143 SID • 2 NOV
BONNIER FAKTA

ELDA 
Johan Tell
9789171265494
INB • 143 SID • 1 OKT
BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

KRISBEREDSKAP FÖR ALLA: 
EN HANDBOK FÖR DIG SOM INTE 
ÄR PREPPER
Miguel Guerrero
9789178872862
INB • 200 SID • 12 OKT
BONNIER FAKTA

HANTERA DÖDEN: EN HANDBOK
Jakob Ratz Endler
9789178871162
INB • 144 SID • 26 OKT
BONNIER FAKTA

DEPPHJÄRNAN: VARFÖR MÅR 
VI SÅ DÅLIGT NÄR VI HAR DET 
SÅ BRA?
Anders Hansen
9789178871148
INB • 224 SID • 28 OKT
BONNIER FAKTA

HASSEÅTAGE: HUMORPARET 
SOM ROADE OCH RETADE SVERIGE
Kalle Lind
9789137501444
INB • 432 SID • 15 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

Det här är en kris-
beredskapsmanual 
som på ett enkelt 
och lättfattligt sätt 
kommer att öka din 
kunskap utan att du 
behöver investera 
tid, kraft och pengar 
på saker du inte 
behöver.

Två gamla vänner 
pratar om livet och 
kärleken till Ameri-
ka. Här ryms också 
mer än 350 foton, 
anteckningar, tal, 
låttexter och aldrig 
tidigare publicerat 
material.

Varmt och sakligt 
om hur döden 
egentligen ser ut 
och hur man kan 
förbereda sig och 
underlätta för sina 
anhöriga.

Succéförfattaren 
och psykiatern 
Anders Hansen är 
tillbaka med en ny 
bok om hjärnan, 
där han reder ut 
varför vi mår så 
dåligt när vi har 
det så bra. 

Via nedslag bland 
dessa underhåll-
ningsgiganters 
många verk får vi 
en bild av vad som 
ledde fram till alla 
infall, influenser och 
improvisationer. 
Guide med stort G 
till HasseåTage.

HÄSTPOJKEN 
Carl Hedin & Frida Bank
9789137502762
INB • 211 SID • 27 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

Inspirerande och 
personligt. Slukar-
läsning för alla som 
är intresserade av 
ridsport och hästar, 
men också för dem 
som kämpar med 
att hitta sin plats i 
tillvaron.

En ärlig bild av 
Tim och hans 
sökande. En bok 
som inte väjer för 
de svårigheter som 
han, och många 
andra unga i dag, 
kämpar med.

RENEGADES: BORN IN THE USA 
(SVENSK UTGÅVA)
Barack Obama & Bruce Springsteen
Övers. Manne Svensson
9789100196189
INB • 300 SID • 26 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

I denna bok delar 
Gunnar Bolin med 
sig av sina radio-
minnen från 34 år i 
allmänhetens tjänst. 
Berättelser från 
Berlin och Österrike, 
reportage om knö-
delns historia, samt 
krönikeminnen från 
otaliga OS.TIM: BIOGRAFIN OM AVICII

Måns Mosesson
9789100181406
INB • 334 SID • 16 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BIBLIOTEKARIEN I 
MAGDEBURG
Gunnar Bolin
9789100189860
INB • 288 SID • 20 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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Orättvist och historie-
löst har han lämnats i 
skuggan. En av den 
europeiska historiens 
främsta demokrater, 
humanister, kultur-
personligheter, 
fredsaktivister och 
diktaturbekämpare.

Återupptäckten av den svens-
ka konstnären Hilma af Klints 
verk är den största konst-
historiska händelsen under 
senare år. Utifrån ett gediget 
forskningsarbete berättar nu 
Julia Voss historien om denna 
ovanliga konstnärs liv, krossar 
många klichéer och myter.

När han bara var fjorton år 
blev han kung av Sverige. Ett 
år senare kröntes han till kung 
över Nordens alla länder. På 
ett livfullt sätt skildras den 
färgstarka medeltiden, hertig-
dömet Pommern och myllret 
av människor omkring vår 
unionskung.

Med utgångspunkt i enskilda 
människoöden och med 
hjälp av den senaste histo-
riska forskningen skildras de 
dramatiska åren 1700-1721, 
tiden då stormakten gick 
under. Det är en skakande 
berättelse om förtryck och 
misär, men också om mot-
stånd och hopp.

Vad kan en fyrtioårig barnlös 
kvinna göra med sitt liv? Gå i 
historiska kvinnors fotspår. Det 
här är dels reseberättelse, dels 
självbiografi, hejdlös kvin-
nohistoria och en bok för alla 
som någonsin velat resa till de 
platser de läst om.

Vi vet hur viktigt det är med 
rätt kost, träning och sömn för 
välmåendet. Men få känner till 
att goda relationer är viktigare 
för ett långt, friskt och lyckligt 
liv än något annat. De skyddar 
oss från sjukdom och stärker 
våra hjärnor, sänker stress- och 
ångestnivåerna och skapar 
trygghet. 

Bästa möjliga maten för oss 
och vår planet – hur ska 
man tänka? I Middagskom-
passen visar Paul Svensson 
och Zeina Mourtada hur 
man kan njuta av riktigt 
god mat samtidigt som 
man tar hänsyn till vår 
planet. 

Vid 73 års ålder ställs Gunilla 
Boëthius tillvaro på ända. I stäl-
let för den på sin tid välkände 
debattören och RFSU-ordfö-
randen Carl Gustaf Boëthius, 
som hon alltid tyckt sig vara 
lik, visar sig hennes biologiske 
far vara den omstridde finske 
generalen Paavo Talvela.

Komikern och skådespelaren 
Bianca Kronlöf skriver brev till 
män hon mött. Om känslor, 
sex, våld, maskulinitet. Till 
den slaka och den hårda. 
Till pappa och farfar. Till den 
ofödde sonen. Till ragget. Till 
dig som gått på myten och 
till dig som aldrig har höjt 
handen.

Vi svenskar är de 
motvilliga européerna. 
Med hjälp av politiska 
debattböcker, filmer och 
romaner undersöker 
Per Wirtén vårt lands 
besvärliga förhållande till 
Europasamarbetet. 

I den här unika boken 
berättar Paul McCartney 
uppriktigt om sitt liv och 
sin musik genom 154 låtar 
från hela hans karriär. Varje 
låttext får för första gången 
sin förklaring och läsaren 
får ta del av omständighet-
erna när de skrevs.

Treåriga Esmeralda sveks av 
myndigheterna och tvingades 
lämna det familjehem som 
hon hade vuxit upp i sedan sju 
veckors ålder. Här får vi med 
familjehemsmamman Melinda 
Jacobs egna ord veta vad som 
egentligen hände. 

Naket är sprungen ur samtal 
med kvinnor med vitt skilda 
erfarenheter, bakgrund och 
sexuell läggning som delar 
tankar och känslor om kär-
leken, döden och kroppen. 
Modigt och ödmjukt berättar 
de om det mest intima, blott-
lägger det vackra, utmanan-
de och lustfyllda.

MÄNSKLIGHETEN KOMMER ATT 
FÖRUNDRAS: HILMA AF KLINT. 
EN BIOGRAFI
Julia Voss, Övers. Aimée Delblanc
9789100182649
INB • 495 SID • 2 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ERIK: NORDENS HÄRSKARE 
OCH SJÖRÖVARKUNG
Herman Lindqvist
9789100182113
INB • 264 SID • 20 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

TYRANNENS TID: OM SVERIGE 
UNDER KARL XII
Magnus Västerbro
9789100179557
INB • 511 SID • 23 JULI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EN LIVSLÅNG HEMLIGHET
Gunilla Boëthius
9789100189945
INB • 235 SID • 24 SEPT
BONNIER FAKTA

HON HETTE ESMERALDA
Melinda Jacobs & 
Minna Tunberger
9789137157894
INB • 436 SID • 23 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

KVINNOR JAG TÄNKER PÅ 
OM NATTEN
Mia Kankimäki
Övers. Camilla Frostell
9789146236931
INB • 450 SID • 30 JULI
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

BREV TILL MANNEN
Bianca Kronlöf
9789100195007
DAB • 132 SID • 3 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

NAKET: DET MEST INTIMA
Åsa Kalmér
9789189051812
FLB • CA 250 SID • 19 JAN 2022
ROMANUS & SELLING

TILLSAMMANS-EFFEKTEN 
Katarina Blom
9789178871803
INB • CA 250 SID • 28 DEC
BONNIER FAKTA

MITT HEMLAND:
ETT UTANFÖRSKAPSOMRÅDE 
Per Wirtén
9789100191177
INB • 160 SID • 19 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MIDDAGSKOMPASSEN: KOKBOKEN 
FÖR DIG, KLIMATET OCH PLANETEN
Zeina Mourtada & Paul Svensson
9789178872954
INB • 248 SID • 8 OKT
BONNIER FAKTA

FAKTA

PAUL MCCARTNEY: TEXTERNA.
ETT SJÄLVPORTRÄTT
Paul McCartney
Övers. Cecilia Falk, Katarina Falk & 
Christian Thurban
9789178873456
INB • 874 SID • 2 NOV
BONNIER FAKTA

Omslag
saknas

Tillsammans-effekten

Katarina Blom
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POCKET BARN 

ÖVERLEVARNA
Alex Schulman
9789100193980
POC • 300 SID • 12 AUGI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

GLÖM ALLT MEN INTE MIG
Philomène Grandin
9789100194161
POC • 272 • 16 DEC
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

HJÄRNSTARK JUNIOR : SMARTARE, GLADARE, 
STARKARE
Anders Hansen, Mats Wänblad
Illustr.: Lisa Zachrisson
9789178873524
POC • 228 SID • 16 SEPT
BONNIER FAKTA

JA JAG HAR MENS, HURSÅ?
Clara Henry
9789137502489
POC • 192 SID • 14 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

BÄRARNA 
Jessica Schiefauer
9789198559606
POC • 334 SID • 14 OKT
ROMANUS & SELLING

SATANSKÄFTARNA
Mons Kallentoft
9789137502380
POC • 333 SID • 16 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

KÄRLEK OCH FRÄMLINGSKAP
Theodor Kallifatides
9789100194055
POC • 230 SID • 14 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KVINNOR PÅ GRÄNSEN TILL GENOMBROTT : 
GRUPPORTRÄTT AV TIDEVARVETS KVINNOR
Ulrika Knutson
9789100191313
POC • 272 SID • 16 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FLICKEBARN NR 291
Ninni Schulman
9789180062671
POC • 221 SID • 15 OKT
BAZAR FÖRLAG

OFFERMAKAREN
Viveca Sten
9789137502526
POC • 476 SID • 14 OKT
BOKFÖRLAGET F0RUM
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Hur låter brandbilen? 
Och lådbilen? Titta, 
peka och lek med orden 
tillsammans med Bojan. 
En gullig pekbok för de 
allra yngsta fordonsfan-
tasterna.

Lars Lerin berättar i ord 
och akvarell om tre tanter, 
en liten kråkunge och om 
en ovanligt vänskaplig 
sommar i Lillolastugan.

Den lilla råttan Rita är 
besviken. Hon känner sig 
inte alls lika fin och söt 
som den fluffigt tjusiga 
Ekorren. Tänk om Rita 
bara hade haft en lika 
fin och luden svans som 
Ekorren. Men så en 
vacker dag får hon en 
idé! En bok om att hitta 
hem i vänskap.

Knotan gillar att krocka. 
Klara, färdiga, spring 
med gåvagnen! En 
rolig småbarnsbok 
om upptäckarglada 
Knotan och tålmodiga 
pappa som bidrar med 
mycket igenkänning och 
dramatik.

Första delen i en ny 
bilderboksserie som 
stimulerar språkutveck-
lingen och uppmuntrar till 
ordlek. Tillsammans med 
Dam-Dam presenteras 
uttryck och begrepp 
med rim och rytm och 
roliga ord som barnet kan 
härma. 

BOJAN OCH BILARNA
Johan Anderblad & Filippa Widlund
9789179758585
BDB • 16 SID •  2 SEPT
BONNIER CARLSEN

KRÅKSOMMAR
Lars Lerin
9789178039036
HKL • 72 SID • 7 SEPT
BONNIER CARLSEN

RITAS SVANS
Sara Heldt & Helena Koch
9789179753863
INB • 32 SID • 10 SEPT
BONNIER CARLSEN

KNOTAN KROCKAR
Per Bengtsson & Per Gustavsson
9789179758295
INB • 32 SID • 25 AUG
BONNIER CARLSEN

SPRÅKLEK OCH ORDSKOJ MED DAM-DAM. 
KALASET
Jose�n Sundström & Mervi Lindman
9789179754631
INB • 32 SID • 13 SEPT
BONNIER CARLSEN

Precis som i de andra 
Bojanböckerna blan-
das fakta och saga. 
Och tillsammans med 
Filippa Widlunds fina, 
detaljrika och helt 
korrekta bilder skapas 
bilderboksmagi för alla 
små fordonsfantaster!

BOJAN OCH TUNNELBANAN
Johan Anderblad & Filippa Widlund
9789179758714
INB • 30 SID • 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

En pekbok i behändigt 
format med bilder ur Elsa 
Beskows fantastiska bild-
skatt. Möt de spännande 
djuren på gården och i 
skogen.

TITTA DJUR! 
Elsa Beskow
9789179758646
BDB • 16 SID • 25 OKT
BONNIER CARLSEN

GRÄNSEN
Maria Nilsson Thore
9789179754662
INB • 35 SID • 25 AUG
BONNIER CARLSEN

Någon vuxen har målat 
ett tjockt rött streck 
längst bort på gården 
där Nono bor. Där går 
gränsen. Bortanför den 
är det förbjudet att vara. 
Men i Nono kliar det i 
hela kroppen när hon 
tänker på det där röda 
strecket. Vad betyder 
egentligen förbjudet?

BARN 

BOKEN SOM VERKLIGEN INTE VILLE BLI LÄST
David Sundin
9789179758738
INB • 37 SID • 23 AUG
BONNIER CARLSEN

En bok som krånglar ÄNNU 
mer och som bits och luras 
för att verkligen inte bli läst. 
Uppföljaren till David 
Sundins succé. Fylld med 
ännu mer mysig högläsning 
med stora mängder skratt.

0-3 ÅR

3-6 ÅR
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Sigge har en mamma som 
inte kan ta hand om honom. 
En dag kommer vuxna hem 
till Sigge för att hjälpa. Sigge 
ska få flytta till ett familjehem. 
På sitt unika vis gestaltar Stina 
Wirsén ett tungt ämne med 
lätta linjer och ett språk som 
går rakt in i hjärtat och fyller 
läsaren med framtidshopp.

Barnens alldeles egna 
Stephen King är tillbaka 
med den åttonde friståen-
de delen i serien om den 
underbara familjen Kanin. 
När Lillebror ska spendera 
sin fredagskväll hos farmor 
Kanin försvinner hon 
plötslig. Vad har hänt med 
Lillebrors kära farmor? 

För alla som älskar familjen 
Kanin och deras äventyr 
såväl i den underbara som 
i den läskiga delen av 
Sagoskogen kommer här 
en perfekt introduktion och 
fördjupning i Sagovärldens 
undersköna och läskiga 
platser, invånare, växter och 
miljöer.

Familjen adopterar en 
vovve till allas stora 
förtjusning. Ja, nästan 
allas. Super-Charlie tycker 
nämligen att det är något 
väääldigt mystiskt med 
den lilla valpen Lilly. Den 
elfte fristående boken om 
barnens egen superhjälte.

En klassisk julberättelse 
av Gösta Knutsson, 
återberättad för dagens 
barn.

Välkommen till Spökbyrån! 
Dimdalens egen akutmot-
tagning för spökerier. Här 
finns Elsa och Kalle som 
vet det mesta om spöken. 
Den här gången behöver 
Frans Fransson deras hjälp. 
Det spökar i hans lägenhet 
och han kan inte sova om 
nätterna för allt oväsen! 

Amanda Gorman tog världen 
med storm när hon läste sin 
dikt The Hill We Climb på 
president Bidens installation 
i januari 2021! Tillsammans 
med den hyllade illustratören 
Loren Long har hon nu skapat 
en bilderbok, en barnens 
hyllning till förändring.

Välkomna till en vanlig tors-
dag i slutet av kritaperioden!
En underbar tid om man är 
en dinosaurie. Lite mindre 
underbar om man är ett litet 
däggdjur. Till exempel en Za-
lambdalestes, ett råttliknande 
litet djur som levde samtidigt 
med dinosaurierna. Hur ska 
det gå för dem? Kommer de 
att klara sig?

Böckerna om Dillstaligan är 
fartfylld och rolig läsning för 
lågstadieåldern. Zombie-
kuppen är den fjärde boken 
i serien av författarduon Jens 
Lapidus och Hedda Lapidus. 
De generösa och finurliga 
illustrationerna är signerade 
Gustaf Lord.

Hur närmar man sig det 
okända och är det lika 
farligt som man tror? 
En vänlig och filosofisk 
småbarnsdeckare för 
förskoleåldern av en av 
våra främsta författare Ulf 
Nilsson – med ljuvliga 
illustrationer av holländ-
ska Gitte Spee. 

Följ med på en hisnande 
resa till andra sidan havet 
i Alexander Jansson andra 
egna bilderbok! I bilderna 
finns massor att upptäcka. 
Varje uppslag är en helt 
egen värld. Med sina sug-
gestiva, stämningsfulla och 
humoristiska illustrationer.

Praktfull sagosamling för 
alla åldrar! Här återfinns 
nio av Maria Nilsson 
Thores bilderböcker i sin 
helhet. Man får läsa bland 
annat om geparden Petra 
och hennes prick, ett gäng 
radhus-zebror och frihets-
törstande burfåglar.

VAR ÄR SIGGES HEMMA?
Stina Wirsén 
9789179770181
HKL • 64 SID • 14 SEPT
BONNIER CARLSEN

MUMIENS ÅTERKOMST
Jonna Björnstjerna
9789179754778
INB • 32 SID •24 SEPT
BONNIER CARLSEN

SAGOSKOGENS FLORA OCH FAUNA
Jonna Björnstjerna
9789179754808
INB • 64 SID • 24 SEPT
BONNIER CARLSEN

MIN FÖRÄNDRING SJUNGER
Amanda Gorman & Loren Long
Övers. Farhiya Feysal Yusuf 
9789179770570
INB • 32 SID • 28 OKT
BONNIER CARLSEN

MONSTER OCH SPÖKEN PÅ ÄVENTYR
Alexander Jansson
9789179756550
INB • 32 SID • 3 SEPT
BONNIER CARLSEN

SUPER-CHARLIE & RYMDVALPEN
Camilla Läckberg & Therese Vildefall
9789179758592
HKL • 40 SID • 8 OKT
BONNIER CARLSEN

DINOSAURIER ÖVERALLT
Sarah Sheppard
9789179770617
INB • 48 SID • 17 SEPT
BONNIER CARLSEN

SAMLADE SAGOR
Maria Nilsson Thore
9789179754679
HKL • 288 SID • 1 OKT
BONNIER CARLSEN

PELLE SVANSLÖS & 
JULKLAPPSTJUVARNA
Gösta Knutsson, Åsa Rönn, Michael Rönn 
& Lovisa Lesse
9789179758301 
INB • 40 SID • 4 OKT
BONNIER CARLSEN

DILLSTALIGAN: ZOMBIEKUPPEN
Jens Lapidus, Hedda Lapidus & Gustaf Lord
9789179756475
INB • 112 SID • 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

KOMMISSARIE GORDON. ETT FALL MED ETT BRAK
Ulf Nilsson & Gitte Spee
9789179752538
INB • 120 SID •  1 SEPT
BONNIER CARLSEN

SPÖKBYRÅN. FALLET MED DEN RYSLIGA SKUGGAN
Kristina Ohlsson & Moa Wallin
9789179757946
INB • 112 SID • 20 SEPT
BONNIER CARLSEN

BARN 
3-6 ÅR

6-9 ÅR

Ges ut i 
samarbete med 
Rädda barnen
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BARN 

SPÖKBYRÅN. FALLET MED DET 
MYSTISKA GODISMONSTRET
Kristina Ohlsson & Moa Wallin
9789179757953
INB • 112 SID • 5 NOV
BONNIER CARLSEN

MARYAM OCH HJÄRTEGÄSTERNA
Minoo Shams  & Katarina Strömgård
9789179758578
INB • 128 SID • 31 AUG
BONNIER CARLSEN

MUSIKMYSTERIET
Martin Widmark & 
Helena Willis
9789179752378
INB • 112 SID • 26 AUG
BONNIER CARLSE

Nu är det Socker-
Bella som har 
problem. Alla hennes 
kunder i godisaffären 
har försvunnit! Ingen 
vill köpa godis där 
längre eftersom ett 
spöke tuggar på det 
och slänger det på 
golvet.

Läs och lyssna - ett 
mysterium. En fyndig 
LasseMaja-berättelse 
där de färgstarka Val-
lebyborna får ta plats 
- och ta ton! I boken 
finns 13 originallåtar.

Starkt och roligt om 
konflikter i skolan, om 
att vara osams med 
sin mamma, om att 
längta efter släktingar 
långt bort och om den 
sortens vänskap som 
kan hjälpa en genom 
vilka svårigheter som 
helst. 

Hela Valleby har 
samlats för att se det 
berömda dansban-
det Errols, som är på 
turné.Det blir en kväll 
att minnas - men 
dagen därpå är alla 
biljettpengar stulna! 
Vem ligger bakom?

DILLSTALIGAN: ZOMBIEKUPPEN
Måns Garthon & Johan Unenge
9789179758318
KAR • 140 SID • 17 SEPT
BONNIER CARLSEN

Hotellet har garan-
terat varit fullt av 
riddare och skatter 
en gång i tiden. 
Tänk om det kan 
bli så på nytt? Den 
tjugonde fristående 
boken i serien.

HUNDMANNEN OCH SUPERKISSEN
Dav Pikey
Övers. Björn Wahlberg
9789178036707
INB •  256 SID • 24 SEPT
BONNIER CARLSEN

Hundmannens 
ärkefiende katten 
Percy är tillbaks för att 
göra livet surt för alla 
stadens hundar.

RADIO VALLEBY
Martin Widmark & Helena Willis
9789179759001
INB • 112 SID • 26 AUG
BONNIER CARLSEN

SAGASAGOR LÄSA TILLSAMMANS. SÅRET
Jose�ne Sundström & Emma Göthner
9789179758783
INB • 48 SID • 4 OKT
BONNIER CARLSEN

Sagasagor - läs 
tillsammans är en 
kombination av 
det bästa ur två 
världar. Här turas 
vuxen och barn 
om att läsa. Häng 
med under en var-
dag i Sagas liv.

BARN 

6-9 ÅR

EMMA KARINSDOTTER: "KANSKE BORDE VI 
UPPFINNA VÅRA EGNA JULAR?"
Berätta kort om din nya bok Lisbet & Sam-
bakungen – En ful jul. 

– Lisbet vill så gärna fira en riktig jul, som dom 
andra i klassen verkar göra. Men Sambakung-
en hatar traditioner, särskilt julen. ”Julen är 
livsfarlig. Folk gråter och äter fryspizza” säger 
Sambakungen. Så Lisbet knackar på hos julex-
perten Arga gubben, för han vet väl sanningen 
om julen?

Hur föredrar du själv att fira jul?
– Med några få nära personer som låter en 
göra som man vill. Jag vill gärna ha sovmor-
gon, äta choklad, risnudelsallad och kolla på 
julkalendern om den varit bra, annars på gamla 
Sunes jul-avsnitt. Förra året kunde vi inte fira 
med mina föräldrar på grund av pandemin, då 
gjorde jag och min bror om Julafton till Djuraf-
ton, vi gick runt i Malmö i varsin ful jultröja och 
letade efter roliga djur. Sen lyssnade vi på Tove 
Janssons novell Granen. Det var fint.

Varför en bok om just julen?
– Jag har länge velat skriva en bok om julen. 
För den som har sitt självklara sammanhang är 
julen kanske jättemysig och rolig och handlar 
om gemenskap. Men för andra blir det en 
parad av normer, och man känner sig som ett 
UFO när ens flöde fylls av leende barnfamiljer 
med 2,5 barn och perfekt pyntade granar. 
Kanske sitter man hemma själv och gråter över 
en ask chokladpraliner? Kanske har man mest 
klimartångest över alla prylar folk köper till var-
ann? Jag tror många känner att dom behöver 
ändra på sig för att passa in och fira jul, och det 
tycker jag är kasst. Vi borde ändra på våra jular 
istället, så alla som vill får vara med! Kanske 
borde vi uppfinna våra egna jular? En ful jul är 
ett förslag på en sån slags jul.

Foto Julia Lindemalm

Emma Karinsdotter

Född: 1985
Bor: I Malmö
Gör: Författare, som arbetat inom musikbran-
schen som projektledare konsertarrangör och 
turnéledare.
Aktuell med: Lisbet och Sambakungen. En ful 
jul (Bonnier Carlsen)

Det närmar sig jul, 
men varken Lisbet 
eller Hanin firar jul, 
eller vet ens hur 
man gör. Men Lisbet 
blir allt mer sugen 
på det här med jul. 
Problemet är bara 
att farmor Sam-
bakungen hatar jul.

LISBET OCH SAMBAKUNGEN. EN FUL JUL
Emma Karinsdotter & Agnes Jakobsson
9789179754129 
INB • 299 SID • 5 OKT
BONNIER CARLSEN
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När brevbärare och poliser 
börjar försvinna spårlöst kall-
las monsteragenterna Nelly 
Rapp och Valle in för att lösa 
mysteriet. Den tjugoförsta 
fristående boken i mysrysliga 
serie om monsteragenten 
Nelly Rapp, rikt och humoris-
tiskt illustrerad i färg av Emil 
Maxén.

Det här är den första 
fristående boken i Martin 
Widmarks mysrysliga serie 
om monsteragenten Nelly 
Rapp. Men nu rikt och 
humoristiskt nyillustrerad i 
färg av Emil Maxén.

Ett extra skruvat och roligt 
julfi rande är i antågande, för 
i Martin Widmarks berättelser 
om den uppochnervända 
familjen Jansson kan i princip 
allting hända! Igenkänning 
för hela familjen att skratta åt 
tillsammans.

Experimentera med Beppe 
och farmor! Häng med 
nioåriga Beppe och hans 
älskvärda farmor. Tillsam-
mans undersöker de olika 
ämnen, från naturvetenskap 
till samhällskunskap. Och 
det bästa av allt är att när 
du har läst klart boken kan 
du testa själv hemma.

En vidunderlig resa från Big 
bang till framtiden! Boken 
för dig som vill veta allt om 
rymden och planeten jorden. 
Det handlar bl.a. om vårt 
solsystem och universums 
lagar, här förklaras svarta hål 
och gravitation. 

Fjärde delen i Ylva Hällens 
populära fantasyserie om 
Ylvania bjuder på raffl  ande 
spänning, men här får läsa-
ren även lära känna Alba på 
ett djupare plan när vi följer 
henne på jakten efter det hon 
saknar allra mest - en pappa 
som hon aldrig ens mött.

Här är en bok full med troll-
formler och besvärjelser för 
vardagliga händelser – 
för vår tid. Men... kanske är 
det också så att den här bok-
en är proppfull med magiska 
ledtrådar och hemliga koder 
– som tillsammans bildar en 
nyckel till ett storslaget även-
tyr? Den som läser får se!

Eva Susso har skrivit en 
tankeväckande men rolig 
och hoppfull bok om vårt 
ansvar för varandra och 
vår planet. Med suggestivt 
poetiska illustrationer av den 
belarusiska illustratören 
Katsiaryna Dubovik skapas 
en värld där allt är möjligt 
och där drömmar får växa.

Sannas föräldrar ska iväg 
på fest. De lämnar Sanna 
ensam med lilla Lovisa. Klart 
att Sanna kan sitta barnvakt! 
Knasigt och humoristiskt blir 
det när klämkäcka Sanna tar 
sig an något - inte kan man 
väl vara bäst på allt!

NELLY RAPP OCH TROLLPACKAN
Martin Widmark & Emil Maxén
9789179754280
INB • 101 SID • 15 OKT
BONNIER CARLSEN

NELLY RAPP OCH MONSTERAKADEMIN
Martin Widmark & Emil Maxén
9789179758806
INB • 96 SID • 15 OKT
BONNIER CARLSEN

SÅ FUNKAR DET! JORDEN I UNIVERSUM
Mats Wänblad
9789179753993
INB • CA 112 SID • 15 OKT
BONNIER CARLSEN

EN HELT VANLIG JUL MED FAMILJEN JANSSON
Martin Widmark & Pelle Forshed
9789179757991
INB • 124 SID • 4 OKT
BONNIER CARLSEN

YLVANIA: DE BORTGLÖMDAS STAD
Ylva Hällen & Marcus Gunnar Pettersson
9789179756772
KAR • 306 SID • 29 JULI
BONNIER CARLSEN

VÄRLDENS SÄMSTA BARNVAKT
Anna Hansson & Maria Källström
9789179711856
INB • 48 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BEPPE OCH FARMOR: GODISPROBLEMET
Beppe Singer & Lena Forsman
9789179711450
INB • 43 SID • 16 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BARN
6-9 ÅR

TROLLFORMLER & BESVÄRJELSER –
FÖR VARDAGLIGA HÄNDELSER
David Sundin
9789179773847
INB • 28 SID • 26 NOVEMBER
BONNIER CARLSEN

TOOMI OCH DEN LILLA 
PLANGNETEN
Eva Susso & Katsiaryna Dubovik
9789179754914
INB • 107 SID • 30 DECEMBER
BONNIER CARLSEN

BEPPE TIPSAR! SMARTA SAKER 
UTE OCH INNE
Beppe Singer & Kalle Landegren
9789179754013
INB • 72 SID • 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

En handbok med sånt som är 
bra att kunna i livet!  
Experiment och smarta var-
dagshacks – fi ffi  ga lösningar 
på små problem med hjälp av 
saker som redan fi nns hemma.

LÄTTLÄST 6-9 ÅR
Böckerna om åttaåriga Mira 
handlar om hur fel det kan 
bli ibland i kommunikationen 
med andra. Mira gillar att 
vara med kompisar, men 
hon tycker också om att vara 
för sig själv. Det har somliga 
omkring henne svårt att förstå. 
En tjej som många kan känna 
igen sig i!   

FÅR MIRA VARA MED?
Joel Berglund & Kajsa Hallström
9789179712471
KAR • 27 SID • 15 NOV
BOFÖRLAGET HEDVIG

Vill du anordna bokcirkel, boksamtal eller annan aktivitet med Nelly Rapp-tema på ditt bibliotek? Beställ då vårt Nelly Rapp-kit bestående av 

• En a�  sch
• Badges
• Ballonger
• Ett quiz med tillhörande pris!

Kostnadsfritt och gäller så långt lagret räcker. Maila din beställning till:nellyrapp@bonnierforlagen.se.
Glöm inte att ange din postadress i mailet.

Tips!

Kostnadsfritt och gäller så långt lagret räcker. 

Glöm inte att ange din postadress i mailet.
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BARN

Slukarläsning nu i färg!
Första delen i Pax-serien har 
fått färgillustrationer. I den 
lilla staden Mariefred börjar 
konstiga saker att hända. 
Onda krafter försöker erövra 
det hemliga, magiska 
biblioteket, som funnits un-
der kyrkan i hundratals år. 

PAX. NIDSTÅNGEN
Åsa Larsson, Ingela Korsell 
& Henrik Jonsson
9789179759018
INB • 144 SID • 4 OKT
BONNIER CARSLSEN

Del två i serien nu i färg och 
tar vid precis där Nidstången
slutar. Alrik och Viggo får fullt 
upp när en best attackerar 
djur och människor i staden. 
Är det en hamnskiftare eller 
en varulv som går lös? Hur 
ska sådana bekämpas? Och 
kan man lita på häxmästa-
ren som plötsligt dyker upp i 
Mariefred? 

Fortsättningen på Det svarta 
regnet. Liv och Frida har 
vandrat söderut länge. Som-
maren går mot sitt slut och 
vägen slingrar sig genom 
dunkel skog. Så möter de en 
liten fl icka med vilt rött hår. 
Vem är hon? Varför talar 
hon inte? 

I den sjätte fristående boken 
om Kung Pow har 57 
föräldralösa elever försvunnit 
från internatskolor i Tokyo. 
Sam, Ju och Aisha åker till 
Japan för att hitta dem. De 
inser snart att uppdraget är 
mycket farligare än de 
någonsin trott ...

Andra delen i den andlöst 
spännande spöktrilogi som in-
leddes med Salen. Ett gastkra-
mande äventyr där det visar sig 
att inget i den gamla sägnen 
är som de trott och att ondskan 
och hotet fi nns närmare än vad 
de kunnat ana. Efter att ha läst 
den här boken kommer ingen 
att våga sig ut på en insjö nära 
en klippa igen ...

Ny ishockeyserie i högt 
tempo! Bit ihop! skildrar den 
ibland oerhörda pressen som 
läggs på unga idrottsutövare. 
Men framförallt är det en bok 
fylld av ishockey – rivalitet, 
vänskap, sköna dragningar 
och puckar som sprätts upp i 
nättaket!

Häng med när en grupp 
11-åringar startar en egen nät-
tidning, som får konsekvenser 
de aldrig kunnat ana. Denna 
bok samlar alla tre delar i 
serien: Förstörda bevis, Mord-
branden och nya tredje delen 
Trollfabriken. En bok att prata 
om, och inspireras av, för 
alla som gillar att skriva och 
skapa egna berättelser! 

Misstänker du att det 
spökar hemma, hos din 
kompis eller i skolan? Varför 
inte ta reda på det själv – 
med hjälp av Spökjägarens 
handbok! Du behöver inte 
tro på spöken för att läsa 
och rysa. 

PAX. GRIMMEN
Åsa Larsson, Ingela Korsell 
& Henrik Jonsson
9789179759025
KAR • 190 SID • 4 OKT
BONNIER CARLSEN

KUNG POW. AKUMAS BARN
Ola Lindholm, Johan Lindqvist 
& Henrik Jonsson
9789179758752
KAR • 163 SID • 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

HANDBOK FÖR SPÖKJÄGARE
Tony Martinsson, Niclas Laaksonen,
LaxTon Ghost
9789179750336
INB • 112 SID • 4 OKT
BONNIER CARLSEN

TORPET
Nina Källmodin & Willem Källmodin
9789179754785
KAR • 191 SID • 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

DEN SVARTA STADEN
Stina Nilsson
9789179758608
KAR • 297 SID • 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

BIT IHOP!
Ida Björnstad & Marie Oskarsson
9789179756567
KAR • 180 SID • 1O AUG
BONNIER CARLSEN

SCOOPET SAMLINGSVOLYM
Martin Widmark, Erik Fichtelius 
& Kim W Andersson
9789179758998
KAR • 128 SID • 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

BARN
9-12 ÅR

Ett äventyr som kan komma 
att ändra din syn på spel och 
verklighet. Alla pratar om det 
nya spelet Flatworld och Sven 
lyckas få en inbjudan. En ma-
gisk värld öppnar sig, långt 
bättre än den verkliga. Men 
saker förändras i Kvarneberg. 
Och Sven börjar ana att det 
på något sätt hänger ihop 
med Flatworld.

HÄXMÄSTAREN PÅ KVARNEBERG
Nils Håkanson & Johan Leion 
9789179711887
KAR • 152 SID • 8 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Ödesryttarna: Stallberättelser 
från Jorvik bjuder på häst-
fantasy med hisnande äventyr, 
hästar och magi. Ett paradis för 
hästälskare där vad som helst 
kan hända! …Och någonstans  
på ön så fi nns det någon som 
behöver Ödesryttarnas hjälp. 
Och det är brådskande.

STALLBERÄTTELSER FRÅN JORVIK
Helena Dahlgren, Marie Beschorner
& Star Stable Entertainmen
9789179758974
INB • 113 SID • 7 OKT
BONNIER CARLSEN

Planen är den första delen 
i Camilla Lagerqvist nya histo-
riska spänningsserie. Året 
är 1910 då den fjortonårige 
Adam, som arbetar som 
dräng och bott på både 
barnhem och på fattighuset, 
ser en fi n vagn svänga in på 
gården där han jobbar och 
hans liv förändras för alltid.

HEMMET FÖR BORTRÖVADE BARN: 
PLANEN
Camilla Lagerqvist
9789179756611
KAR • 170 SID • 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

I tjugofyra kapitel tar sig Flora 
närmare sanningen om von 
Hiems herrgård. En advents-
bok som blandar Maria Gripes 
mystik, Enid Blytons myste-
rieväv och Eva Frantz egen 
signatur: en spökhistoria som 
griper läsare i alla åldrar. 

HEMLIGHETEN I HELMERSBRUK
Eva Frantz & Elin Sandström
9789179758936
INB • 266 SID • 8 OKT
BONNIER CARLSEN
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BARN

En praktisk guide om 
friluftsliv framtagen för att 
inspirera barn att ge sig ut 
i naturen. För naturen har 
mycket att erbjuda. Vare sig 
man vill spana på fåglar, 
plocka svamp eller bara 
sitta på en stubbe och ta det 
lugnt ett tag.  

Här får barn lära sig att 
undvika att gå i fällan 
och låta skärmprylarna ta 
kontrollen över dem och deras 
liv. Boken bygger på (delvis 
uppdaterade) fakta ur Anders 
Hansens succé Skärmhjärnan
från 2019, men omstöpta i 
en helt ny version för yngre 
läsare. 

Boken för alla fotbolls-
fantaster - förbered dig på 
en resa i fotbollens värld! 
Utforska fotbollens historia, 
de största ligorna, arenorna 
och turneringarna. Läs om 
sporten i olika världsdelar 
och om de skickligaste 
spelarna världen över. 

Berättelsen om Evert Taube 
är spännande, dramatisk 
men också bitvis okänd. 
Annika Thor har skrivit en 
underbar barnbok om vår 
nationalskald, med fantas-
tiska illustrationer av Jakob 
Wegelius.

Dusty har  alltid gillat fordon och 
motorer och tillbringar mycket 
tid hemma i verkstan med kom-
pisen Amir. När motorsågar och 
andra värdefulla saker börjar 
försvinna i trakten bestämmer 
sig vännerna för att ta reda på 
vad som är i görningen. 

Klara längtar efter att det ska 
bli sommar, så att hon kan 
åka till den by som hennes 
föräldrar kommer ifrån. Där 
ska hon träffa Reynir, den 
magiska älg som blivit hennes 
vän. En vän som visat henne 
en förtrollad värld i skogen. 
Men mitt i allt händer det som 
alla fasat för. Och det är Klara 
som måste rädda alla.

Andra delen i den spännande 
serien om vargflickan Kim 
och hennes flock. Kim blir 
tillfångatagen och förd till ett 
läger - och där finns andra 
människor! Men de är fångar 
och tvingas slavarbeta. Hur 
ska Kim komma därifrån? Kan 
flocken hjälpa henne. 

Efter en hemsk idrottsdag i 
skolan är Greg beredd att 
lägga gympaskorna, puck-
arna och bollarna på hyllan 
för gott. Men efter att hans 
mamma ber honom att ge 
idrott och sport en sista chans 
går Greg motvilligt med 
på att försöka ta en plats i 
basketlaget. Den fristående 
16:e delen.

Bara några dagar före julafton 
kläcker Bennys föräldrar den 
oerhört korkade idén att de 
ska fira högtiden utomlands, 
med Ken och hans familj. Ken 
som Benny inte kan säga ett 
ord till utan att bli en tomat i 
ansiktet. Benny måste sätta 
stopp för denna katastrof och 
sabotera familjens resa.

Här får barn och unga svar 
på sina vanliga men ofta 
svårpratade frågor om porr, 
sex och samtycke. Utan att 
moralisera eller skambe-
lägga ger författarna råd 
om hur unga kan förhålla 
sig till porr och till sin egen 
sexualitet. 

LÄTTA FRILUFTSBOKEN JUNIOR
Bengt Fredrikson & Andreas Palmaer 
9789179711931
INB • 76 SID • 23 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

SKÄRMHJÄRNAN JUNIOR
Mats Wänblad & Anders Hansen
9789178873234
INB • CA 12O SID • 28 DEC 
BONNIER FAKTA

FOTBOLLSATLAS
James Buckley jr & Eduard Altarriba
Övers. Eva Andreasson
9789179712266
INB • 64 SID • 20 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

VARGFLICKAN - DEN STORA FLYKTEN
Anh Do & Jeremy Ley
Övers. Ylva Kempe
9789179711979
KAR • 124 SID • 27 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BENNY BLIR GALEN
Tom Erik Fure & Kenneth Larsen
Övers. Lars Ahlström
9789179711580
KAR • 212 SID • 14 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

ALLT ÄR ETT ÄVENTYR
Annika Thor & Jakob Wegelius
9789171265456
HKL • 224 SID • 6 SEPT
BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

VÄRSTA BÄSTA SVÅRSNACKET
Maria Dufva & Maria Ahlin
9789178871636
INB • 128 SID • 22 JULI
BONNIER FAKTA

DUSTY: MOTORSÅGSSTÖLDERNA
Johan Anderblad
9789179756437
KAR • 120 SID • 14 JAN 2022
BONNIER CARLSEN

DAGBOK FÖR ALLA MINA FANS: 
MED I MATCHEN 
Je² Kinney
Övers. Thomas Grundberg
9789179758721
KAR • 224 SID • 1 NOV 
BONNIER CARLSEN

ÄLGKUNGEN
Maria Hellbom
9789179756420
KAR • 352 SID • 3O DEC
BONNIER CARLSEN

9-12 ÅR

Kungens grav är en 
spännande, rå och magisk 
vikingahistoria och den första 
delen i Asynja-serien. När 
Disa tar sin brors namn och 
kämpar sig till en plats i 
Alsnökungens hird har hon 
allt att bevisa och siktet 
inställt på hämnd.

ASYNJA: KUNGENS GRAV
Elisabeth Östnäs & Lina Neidestam
9789179754266
KAR • 309 SID • 7 SEPT
BONNIER CARLSEN

Äntligen - ännu fler farsoter!
Tyfus, malaria, polio och 
mässling – genom historien 
har vi människor drabbats 
av fruktansvärda, smitt-
samma och ibland dödliga 
sjukdomar. Följ med klass-
kompisarna Kim och Joelle 
på en ruskig resa genom tid 
och rum. 

VÄRLDENS HEMSKASTE SJUKDOMAR 2
So�a Bergström, Ida Kjellin & Kevin Olberg
9789179758905
INB • 120 SID • 29 SEPT
BONNIER CARLSEN
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BARN BARN

Serien Karateklubben Obi
handlar om vänskap och 
om de konflikter som kan 
uppstå när man utveck-
las åt olika håll. Och om 
karate förstås! Häng med 
till dojon och lär känna 
kompisarna Tage, Aisha 
och Jamal.

På Solbackaskolan ska elev-
erna i 5B sätta upp sin allra 
första pjäs. De bestämmer 
sig för Romeo och Julia, men 
i modern tappning med två 
tjejer i huvudrollen. Det visar 
sig att det inte är något som 
alla tycker om.

Klimatet förändras i allt 
snabbare takt. Vad vi 
människor gör och hur vi 
lever påverkar vår planet. 
Men vad innebär klimat-
förändringarna egentligen, 
vad är det som händer och 
varför? Serien Fatta svårt 
gör komplexa ämnen lätta 
att förstå.

Ta reda på hur man blir 
en brandman och hur en 
vanlig dag på jobbet ser 
ut. Vad gör brandmännen 
mellan utryckningar? Vad 
händer när larmet går? Här 
lär du dig mer om aktuella 
och spännande yrken och 
livsstilar på ett lätt sätt.

Extrema sporter kallas 
de sporter där människor 
utsätter sig själva för stor 
fara. Varför utövar man 
dem och vilka olika extre-
ma sporter finns det?
Boken ingår i Det visste du 
inte om … 

KARATEKLUBBEN OBI:
HÅRT SLAG
Ingrid Jönsson & Lisa Medin
9789179711870
KAR • 64 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

TEATERSTJÄRNORNA:
RAMONA OCH JULIA
Mia Kim & Emily Ryan
9789179711863
INB • 64 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

EN DAG SOM BRANDMAN
Oskar Degard
9789179711993
INB • 27 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

DET VISSTE DU INTE OM 
EXTREMA SPORTER
Oskar Degard
9789179712006
INB • 27 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

FATTA SVÅRT.
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Oskar Degard
9789179712013
INB • 224 SID • 12 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

LÄTTLÄST 9-12 ÅR

KUNGENS GRAV - EN EPISK VIKINGABERÄTTELSE I 
SKUGGAN AV EN KLIMATKATASTROF
Kungens grav är den första delen i 
Asynja-serien, en episk vikingaberät-
telse om vänskap och magi i skuggan 
av en hotande klimatkatastrof. Läsaren 
bjuds på ett bildberättande med 
mycket action och svärta.
Vad inspirerade er att skriva den här serien, 
och hur kom det sig att just ni två skapar den 
tillsammans?

Lina: Först ville vi göra en vild grafisk roman 
om häxor och varulvar, men så landade vi hos 
barnkrigarna i stället. Vi hade båda sett en 
dokumentär om Hitlerjugends sommarläger med 
hjärntvätt och våldsam kamratuppfostran och 
det har vi tagit med oss in Disas liv hos Rävung-
arna. Indoktrineringen, hur de lärde sig att lyda 
blint utan att ifrågasätta, det var sånt vi ville att 
karaktärerna i vår berättelse skulle brottas med.

Elisabeth: Lina och jag har pratat tidigare om 
projekt, men att just detta tog fart handlar nog 

om att det är vikingatid ändå. Eftersom vi båda 
är så intresserade av den tiden. 

Vad är det med vikingatiden som fascinerar?

Elisabeth: Hårdheten, för mig. Trossystemet. 
Alla olika gudar och hur de har kommit i olika 
perioder till människorna som levde då. Jag 
älskar allt som bara är spår idag. Det man kan 
fantisera fram. Jag har en fil.mag i religions-
historia och det är det roligaste jag gjort, hehe.

Lina: Jag har varit ganska besatt av mytologin 
ända sedan jag satt på fritids varje eftermiddag 
och stirrade i ”Gudar och hjältar i nordisk 
mytologi” med super-airbrushade åttiotals-
illustrationer av Giovanni Caselli. Framför allt 
tyckte jag om att det fanns gudinnor och min 
favorit var dödsgudinnan Hel. Mycket är intres-
sant med själva vikingatiden också, men mest 
fascinerad är jag nog över att de vågade sätta 
sig i de där träjollarna utan tak och segla rakt 
ut på världshaven utan att ha en aning om vad 
som fanns där ute.

Foto Nille Leander & Stefan Tell

Elisabeth Östnäs & Lina Neidestam
Född: 1974 & 1984.
Bor: Lund & Mälardalen.
Gör: Elisabeth är författare och religions-
historiker och Lina är serieskapare.
Aktuella med: Asynja - Kungens grav 
(Bonnier Carlsen)

Tredje och sista delen i 
äventyret om trädet. Alla i 
skolan vet vem Sebbe är. 
Han är den stora, arga killen 
i 6C. Mobbaren. Men Sebbe 
har en hemlighet. Han har ett 
magiskt träd som han brukar 
går till. Där glömmer han allt 
jobbigt som händer i skolan 
och hemma. 

TRÄDETS HEMLIGHET – SEBBE
Helena Dahlgren & Elisabeth Widmark
9789179710170
KAR • 86 SID • 20 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG
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STRÖMÅNGE. KRAFTEN VAKNAR
David Renklint
9789179711948
KAR • 144 SID • 20 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

RÄDDA HONOM, ZEKE!
So�a Nordin & Kajsa Gordan
9789179710958
KAR • 130 SID • 19 NOV
BOKFÖRLAGET HEDVIG

ANTIRASISTISK HANDBOK
Ti²any Jewell, Patrick Konde
& Aurélia Durand
Övers. Hillevi Jonsson
9789171265517
FLB • 176 SID • 13 SEP
BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Evie Thomas kan plötsligt se 
andras förhållanden.Från 
första flirten till att de gör slut. 
För det gör de nio gånger 
av tio. Evies enda ledtråd till 
varför hon plötsligt har den 
här förmågan är ett häfte 
med dansinstruktioner och 
en adress till en dansstudio. 
Vågar hon dit? 

Sindra blir familjehemsplace-
rad i den lilla orten Strömånge. 
En eftermiddag drar ett oväder 
in. Dagen efter känner sig 
Sindra annorlunda.... Kraften 
vaknar är en berättelse i högt 
tempo där strider, mysterier 
och spänning blandas med 
tonårsvardag.    

Den andra fristående delen 
i pusseldeckar-serien om 
Zeke. Zeke trivs bra med 
sitt jobb på Kafé Paradiset. 
Ännu bättre blir det när 
snygga och spännande 
Julia börjar på kafét. Men 
kort därefter hittar Zeke en 
påse med vitt pulver på 
kaféets toalett ...

Antirasistisk handbok 
visar vägen till en bättre 
värld. I 20 kapitel med 
sanna berättelser beskriver 
Tiffany Jewell hur rasismen 
i samhället fungerar, hur vi 
upptäcker den i vår vardag 
och hur vi som antirasister 
kan göra motstånd. 

LOSING BIG OR
LOSING EVERYTHING
Niclas Christo²er
9789179758264
DAB • 379 SID • 19 AUG
BONNIER CARLSEN

Hungerspelen möter Biggest Loser 
i komikern Niclas Christoffers 
drastiska dystopi om ett framtida 
Sverige där vikten och hälsan 
helt och hållet bestämmer dina 
rättigheter. Med driv, dramaturgi 
och twistplots som i en riktigt bra 
teveserie är det här en bok som får 
läsaren att bita på naglarna hela 
vägen till slutet.

SAKER MAN INTE VILL VETA
Nicola Yoon
Övers. Torun Lidfeldt Bager
9789179757984
DAB • 303 SID • 20 OKT
BONNIER CARLSEN

TONÅR
År 2021 är det tjugo år sedan 
som Sara Kadefors Sandor 
slash Ida gavs ut och vann 
Augustpriset i kategorin bästa 
barn- och ungdomsbok. 
Berättelsen om Sandor och 
Ida visade vägen för en ny 
sorts ungdomsroman och är 
idag en modern klassiker.

SANDOR SLASH IDA
Sara Kadefors
9789179758639
DAB • 384 SID • 21 SEPT
BONNIER CARLSEN

DAVID RENKLINT: "LÄSNING. SKA. VARA. ROLIGT"
Kraften vaknar är första delen i serien 
"Strömånge", en berättelse i högt tem-
po där strider, mysterier och spänning 
blandas med tonårsvardag. David 
Renklint har skrivit mycket inom skräck 
och fantasy för både unga och vuxna. 

Vad inspirerade dig att skriva serien?
– Utöver böcker har jag alltid älskat serietid-
ningar, och självklart är Marvel favoriten när det 
kommer till superhjälteuniversum. Jag insåg att 
det inte fanns speciellt mycket om superkrafter 
i en svensk kontext, och jag tänkte att rapp och 
framåtlutad action varvat med spännande mys-
terier skulle göra sig väldigt bra som lättläst.

Vad är det med superkrafter som lockar?

– Det är ett intressant sätt att framhäva karaktä-
rers personligheter, och att utmana dem på olika 
sätt. Det är också roligt att dela ut styrkor till sina 
karaktärer, men med priset av en rejäl svaghet, 
som Stålmannens kryptonit. Det som gör Sindra, 
huvudpersonen i Kraften vaknar, intressant är 

inte bara att hon är superstark, utan att hon 
också är en ganska arg tonåring som har svårt 
att kontrollera sina känslor. Vad händer om hon 
får ett utbrott och boxar till en vägg i skolan?

Förutom att vara författare jobbar du även som 
bibliotekspedagog, har du något tips på hur 
man kan locka fram läslust hos unga läsare?

– Läsning. Ska. Vara. Roligt. Jag är utbildad till 
svensklärare och vet att jag har många kollegor 
som vill väl när det gäller läsning, men gång 
på gång ändå envisas med att sätta svårläs-
ta klassiker i händerna på lässvaga elever. 
Klassikerna kan komma senare, först måste man 
väcka läslusten. Ibland tycker jag att till och med 
vi som arbetar läsfrämjande pratar så mycket 
om varför det är bra att läsa att vi glömmer att 
det nyttiga från läsning bara är en bonus. Den 
riktiga vinsten är nöjet i sig av att få försvinna in 
i en annan värld och bli underhållen, inte större 
ordförråd, ökad empati, minskad stress, bättre 
minne och allt det där som sker när vi läser 
skönlitteratur. Det är som sagt bara väldigt bra 
bonusar.

Foto Stefan Tell

David Renklint

Bor: i Siljansnäs, Dalarna.
Gör: Förutom att skriva om Strömånge jobbar
han också som svensklärare och biblioteks-
pedagog.

Aktuell med: Kraften vaknar (Bokförlaget 
Hedvig) 

LÄTTLÄST
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MÅNGSPRÅKTONÅR

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN (ARABISKA)
Maria Nilsson Thore
Övers. Flora Majdalawi
3-6 år, 9789175254135
INB • 32 SID • 15 OKT
FENIX FÖRLAG

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN ÄRTAN (SOMALISKA)
Maria Nilsson Thore
Övers. Musa M. Isse
3-6 år, 9789175254142
INB • 32 SID • 15 OKT
FENIX FÖRLAG

DET PIPER I PÅSEN (ARABISKA)
Lin Hallberg & 
Karin Åström Bengtsson
Övers. Flora Majdalawi
6-9 år, 9789175254043
INB • 64 SID • 15 OKT
FENIX FÖRLAG

DET PIPER I PÅSEN (SOMALISKA)
Lin Hallberg & 
Karin Åström Bengtsson 
Övers. Musa M. Isse
6-9 år, 9789175254067
INB • 64 SID • 15 OKT
FENIX FÖRLAG

PENGARNA (ARABISKA)
Bengt Ohlsson
Övers. Flora Majdalawi
9-12 år, 9789175254104
KAR • 112 SID • 19 NOV
FENIX FÖRLAG

PENGARNA (SOMALISKA)
Bengt Ohlsson
Övers. Musa M. Issa
9-12 år, 9789175254128
KAR • 112 SID • 19 NOV
FENIX FÖRLAG

TAM OCH NYDRAKEN (ARABISKA)
Jo Salmson & Åsa Ekström
Övers. Flora Majdalawi
9-12 år, 9789175254081
KAR • 128 SID • 16 NOV
FENIX FÖRLAG

Nu fi nns hela 
serien om Tam

översatt till 
arabiska! 

Berättelser från när och fjärran
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FÖR DIG SOM JOBBAR PÅ BIBLIOTEK

www.bonnierforlagen.se/bibliotekarierummet/
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