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11.00

Khadijas stjärnrätter – mingel och 
provsmakning

Khadija Mohamud, Khadijas kök
 

Khadija Mohamud har alltid älskat mat, 
och axlade redan som nio-åring ansvaret 
för familjens matlagning hemma i Somalia. 
I Sverige började hon dela med sig av sina 

recept på injeras, sambusas och dorho 
wat och sin kärlek för östafrikansk mat, på 

Instagram och det dröjde inte länge innan 
hennes matinspiration landade i kokboken 

Khadijas kök.

11.25
Kvinnor vid makten

Jenny Madestam, Maktens kvinnor
 Eva Franchell, En människa kan mör-

das men inte idéer: En biografi över 
Anna Lindh

I hundra år har kvinnor haft rösträtt i 
Sverige, men hur är det att vara en kvinna 
vid makten? Jenny Madestam har i Maktens 

kvinnor djupintervjuat både nuvarande 
och före detta kvinnliga partiledare. Eva 
Franchell var nära vän och kollega med 

Anna Lindh och är aktuell med den första 
heltäckande biografin över den mångsidiga 
och inte alltid enkla politikern och människan.

11.50 
De laglösa  

Malin Persson Giolito, I dina händer
Joakim Zander, Ett ärligt liv

Malin Persson Giolito och Joakim Zander 
är båda jurister med en stark tro på 

rättssamhället. Men i deras nya romaner I 
dina händer och Ett ärligt liv kan vi skönja 
tvivel. Vad är egentligen rätt och fel? Och 

vem äger ansvaret?

11.00
Ekporten slås upp

11.00
Ett samtal om det mest intima

 
Åsa Kalmér

Regissören och dramatikern Åsa Kalmér vet 
hur man får det att ånga av lust på en scen 

och har nu pratat med kvinnor med vitt skilda 
erfarenheter om deras sexuella 

fantasier och sexliv. Deras intima berättelser 
blev grogrunden till Naket – det mest intima, en 
bok som avslöjar hur det kan vara i sängen: 
komplicerat, enkelt, roligt och alldeles 

underbart. Lyssna till när Åsa berättar om 
kvinnors hemligheter.
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12.15

Hur man skriver en riktig bladvändare 

Rebecka Edgren Aldén, Svarta segel
Pernilla Ericson, Släcka liv 

I Rebecka Edgren Aldéns Svarta Segel 
upptäcker sjöräddaren Annika en 

övergiven segelbåt. Ankaret är uppdraget 
och hon har snubblat rakt i ett mysterium. 
Ett olöst mord skakar Skagebyn i Släcka liv 
av Pernilla Ericson. Samtidigt sveper en 

extrem höststorm in över landet, och all 
kontakt med omvärlden bryts. Skräcken 
börjar sakta sprida sig. Författarna möts 
i ett samtal om hur man skriver en riktig 

bladvändare.

12.40
Kvinnan och ödet 

Veronika Malmgren, Elise och allting därefter 
Anna Schulze, Är det här jag? 

Marie Lok Björk, Att välja ett liv

Elise och allting därefter handlar om tre 
generationers kvinnor som vi möter vid 

olika tillfällen i deras liv, med andra 
världskriget som fond. I Är det här jag? 
går Iris mamma bort. Kvar lämnas hon 
med sin moster. Författarna möts i ett 

samtal om kvinnans kamp för att ta sitt 
liv i besittning. Samtalet modereras av 

Marie Lok Björk som utkom med Att välja 
ett liv som lyfter fram ett kvinnoöde från 

förra seklets början.

13.30
Hundra år som homo 

Edvin Törnblom, Bögen är lös
Mian Lodalen, Lesbiska ligan

Queer, homo och gay - kärt barn har 
många namn. I alla tider har samkönad 
kärlek varit ett omdiskuterat ämne och 

som homosexuell har livet ibland verkat 
helt hopplöst. Om det talar Edvin Törnblom, 

poddaren som skrivit instruktionsboken 
Bögen är lös, och Mian Lodalen som 

fortsätter att berätta om 1900-talets syn 
på kvinnor som gillar kvinnor i romanen 

Lesbiska ligan.

12.00
Spiskrigarens favoriträtter – mingel 

och provsmakning

Filip Poon, Favoriter

Det var Gordon Ramsay och Jamie Oliver 
som fick Filip Poon att börja laga mat. 
Förebilderna ledde honom till Sveriges 

Mästerkock och hela vägen in i tittarnas 
hjärtan. I dag är han matinspiratören 

som kallar sig själv för ”spiskrigare” och 
brinner för att inspirera människor att bli 
mer kreativa i köket. I hans bok Favoriter 
serverar han lättlagad mat som inte går 
att motstå: kebabpizza, burgare och 

revbensspjäll. Mums!
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14.20
Våga välja din väg  

Malin Karim, Jag är gud
Sofie Weidemann, Carpe fucking diem

Jag är gud är en vass och humoristisk 
roman om en kvinna som ger sig ut på ett 
korståg genom Stockholm. Carpe fucking 
Diem är en berättelse om kärlek, vänskap 
och att våga leva – innan det är försent. 

Ett samtal om att våga välja sin egen väg 
och leva det liv man vill leva. 

14.50
Kvinnorna 

Anna Björklund, Kvinnomannualen

Anna Björklund, känd från podden Della 
Q, krönikor i Aftonbladet och som satiriker 

i Sveriges radio debuterar som författare 
med Kvinnomanualen – en bok som avslöjar 

hur ”tjejkulturen” kan låta, ägnar sig åt politiska 
analyser och granskar kvinnorollen. Allt utan 

att backa från att hålla kvinnornas rygg.

14.00
Jävligt gott (och veganskt) – mingel 

och provsmakning

Gustav Johansson, Vegansk hemkunskap 

Redan 2011 började Gustav Johansson 
missionera om vegetarisk matlagning 

under bloggnamnet ”Jävligt gott”, och nu 
har han blivit Sveriges mest kända namn 
när det kommer till vegansk och växtbaserad 
inspiration. För alla som är nyfikna på grön 

matlagning har han kokat ihop boken 
Vegansk hemkunskap där han ger bort 
genvägarna till de enkla och snabba 
vardagsrätterna som alla kan älska

13.55
Världens bästa middagsbjudning

Edward Blom, Edwards Bloms etikett-
bok

 
Vi är många som känner att vi inte har 

koll på vett och etikett idag, men det har 
etikett-kungen Edward Blom. I sin bok 
svarar han på alla frågor man någonsin 
undrat om när man ska komma till en 

middagsbjudning och vilka bestick man 
ska använda när. Missa inte när han håller 

en anekdotfylld grundkurs på ämnet.



STOCKHOLMS BOKHELG 
PÅ BONNIERFÖRLAGEN

LÖRDAG

16.05
Att lära sig av livet 

Marko ”Markoolio” Lehtosalo, 
Markoolio, mörkret och den rosa 

bubblan 

För Markoolio var livet en skön fest och 
allt ett skämt – för Marko Lehtosalo var 
livet en kamp. Mot styvfarsans slag med 
bältet, mot morsans spritmissbruk och 

mot att hånas i skolan för märkeskopior 
och skidor hittade i soprummet. Marko 
Lehtosalo berättar om hur han gick från 
ungdomsbrottsling i Orminge till en av 

Sveriges största artister.

15.15
Måste det vara så perfekt?

Sofia Rönnow Pessah, Välj mig 
Carolina Setterwall, Allt blir bra 

AT-läkaren i Välj mig har klart för sig var 
livet är på väg. Listor och beslutsamhet 

ska ta henne dit hon vill. I Allt blir bra ska 
Mary och John skiljas, medan John snabbt 
träffar en ny kvinna, tvingas Mary omvärdera 
sig själv och sina val. Ett samtal om att vara 

kvinna och hur man väljer sin väg.  

15.40
Spänning som kryper in under skinnet

Pascal Engman, Till minne av en mördare
Johanna Mo, Mittlandet

Till minne av en mördare utspelar sig år 
1994 och är Pascal Engman och Johannes 
Selåkers första delen i en ny serie. Mittlandet 
är tredje delen i Ölandsbrotten av Johanna 
Mo och tar avstamp i en händelse år 1999 
som förföljer Hanna 20 år senare. Författarna 
träffas för att samtala om ond bråd död och 
hur man skriver spänning som kryper in 

under skinnet. 
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11.25
Vårt arv och historia 

Karin Erlandsson, Hem 
Joanna Rubin Dranger, Ihågkom oss till 

liv

För kollektivromanen Hem har Karin 
Erlandsson nominerats till Nordiska 
rådets litteraturpris. Det är en episk, 

historisk roman i vilken viktiga episoder i 
Ålands historia berättas genom skeenden där 
hemmet står i centrum. Karin har tidigare gett 
ut den prisbelönta Legenden om ögonstenen. 
Författaren och illustratören Joanna Rubin 
Dranger har undersökt vad som hände med 
de som ”försvann” under förintelsen. I den 
tecknade dokumentärromanen Ihågkom oss till 
liv ger hon ett ansikte till alla de som mördats 
och glömts bort. Författarna möts i ett samtal 
om hur vår historia och vårt arv påverkar oss.

11.50
Skräck och spänning som lockbete in i 

litteraturen

Madeleine Bäck, Disablotet på valborg 
David Renklint, Vittring 

 
I Disablotet på valborg flyttar tvillingarna 

Lucia och Albin med sin familj till Disaberg, 
i skogarna i norr. Men det är något konstigt 
med platsen. Under valborg upptäcker de 
att folket i Disaberg tar högtider på blodigt 

allvar. I Vittring vill Sindra bara vara en 
normal tonåring, utan superkrafter, men 
den släpps lös när hon minst av allt vill 

det. Författarna möts i ett samtal om hur 
skräck och spänning kan locka barn och 

unga till läsning.

11.00
Ekporten slås upp
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Våra barns oro 

Liv Svirsky, Mina känslor och jag 
Caroline Engvall, Sorgebarn

 
Liv Svirsky är aktuell med Mina känslor och 

jag, en lättläst bok för unga om känslor, 
som ger konkreta tips på hur man kan 

hantera dem. Liv är legitimerad psykolog 
och har lång erfarenhet av att arbeta med 

psykoterapeutisk behandling av barn. 
Caroline Engvalls spänningsroman Sorgebarn 

handlar om Smilla som arbetar med 
att ta hand om utsatta unga tjejer med 
självskadeproblematik. Tillsammans 
pratar författarna om hur man kan se 
och prata om ungas känslor, oro och 

problem. 

12.40
Hur mår vi, egentligen? 

Katarina Blom, Tillsammanseffekten
Anders Wallensten, Hälsogåtan

Hur kan vi genom att stärka våra relationer 
och vanor må bättre? I Hälsogåtan av Anders 

Wallensten undersöker han hur vi med 
vår historia som redskap kan lista ut hur 
vi blir hälsosammare. Katarina Blom kommer 
i Tillsammanseffekten fram till att våra sociala 

relationer påverkar vår hälsa mer än vi 
tror. Med utgångspunkt i vår evolution 
reder Wallenstam och Blom ut hur vi 

egentligen mår, och kan må.

13.05
Ormen Friske

Jack Werner, Ormen Friske

Jack Werner berättar om det moderna 
vikingaskeppet Ormen Friske som idag är 

bortglömt av de flesta. 1950 gav sig 15 
svenska frisksportare av med skeppet för 
att besöka ett Europa sargat av kriget. Vid 

avresan hyllades initiativet, men resan 
gick inte som tänkt – och sedan glömdes 
de bort. Werner har undersökt vad som 

egentligen hände då femton människoöden 
avgjordes. 

13.55
Vart är vi på väg?

Erik Helmerson, Dom därute
Moa Berglöf, Landsförrädare

Dom därute är en träffsäker och svidande 
skildring av vår samtid och ett allt hårdare 
samtalsklimat. I Landsförrädare berättar 

Moa Berglöf om livet inifrån Moderaterna 
som talskrivare åt Fredrik Reinfeldt. 

När partiet öppnade dörrarna mot 
främlingsfientliga krafter kunde hon 

inte längre vara tyst. Ett samtal om vårt 
alltmer polariserade samhälle och vilka 

konsekvenser det får.
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15.40
Afternoon tea

 
Katarina Bivald, Morden i Great Diddling 
Veronica Sjöstrand, Den svarta dolken

Katarina Bivald, aktuell med Morden i 
Great Diddling, och Veronica Sjöstrand 

aktuell med Den svarta dolken bjuder in 
dig till att avsluta Stockholms bokhelg 
med ett riktigt härligt afternoon tea. 

Författarna pratar om allt från mord till 
vintageklänningar och engelska pubar – 
allt du önskar av ett riktigt cosy crime!

15.15
Spänning med politiska motsättningar 

Bo Svernström, Det man inte ser
Christina Wahldén, Enbart kvinnor

I Bo Svernströms Det man inte ser hittas 
tre människor brutalt mördade. En av 

dem är en kidnappad industriman, de andra 
två är miljöaktivisterna som kidnappade 

honom. I Christina Wahldéns tredje bok i 
den populära Darwin-serien, Enbart kvinnor, 
hittas en minister mördad. Hon har nyligen 
fattat beslut om gruvexploatering på en 
helig plats, en förlossningsgrotta som 
använts av ursprungsbefolkningen i 

tiotusentals år. 
Bo Svernström och Christina Wahldén 

möts i ett samtal om politiska spänningar 
och vem som sitter på rätten att bestämma 

sanningen. 

14.20
50 böcker om Homan  

Jan Mårtenson, Mord i Lönndom

Jan Mårtenson ger i år ut sin 50:e bok om 
antikhandlaren Homan, Mord i lönndom! 

Den här gången har Homan tagit sig 
vatten över huvudet. En hög tjänsteman 
i Regeringskansliet anklagas för våldtäkt 
och behöver hans hjälp, och snart är Homan 

indragen i en härva av vapenexport och 
Estonias förlisning. Tur att det finns kultur, 
antikviteter och kulinariska läckerheter att 

trösta sig med!

14.50
Rysligt bland berg och älv 

Ulf Kvensler, Sarek
Helena Dahlgren, Skarp 

I Ulf Kvenslers thriller Sarek åker tre 
vänner i väg på en fjällvandring som 

visar sig bli en mardröm som förändrar 
deras liv för alltid. Emma i Helena Dahlgrens 

Skarp får ett vistelsestipendium för att bo på 
en gård där hennes favoritförfattare Beata 
Skarp levde och verkade. Väl på plats löses 
sakta gränsen mellan Emma och författaren 

upp. Författarna möts i ett samtal om 
psykologisk spänning bland berg och älv.


