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Välkommen till en ny spännande höst hos 
oss på Bonnierförlagen. Katalogen som du 
håller i din hand eller läser digitalt på skärm 
vänder sig till dig som arbetar på folk- och 
skolbibliotek, eller med andra läsfrämjande 
verksamheter. Katalogen innehåller ett urval 
av våra hösttitlar, samt guldkorn från våren 
och sommarens utgivning, från hela 10 olika 
förlag. Här hittar du svensk och översatt 
skönlitteratur, deckare, lyrik, facklitteratur och 
barn- och ungdomsböcker.
     Vår förhoppning är att katalogen kan 
bidra med en inspirerande vägledning som 
gör dina inköp lite enklare och roligare. 

Vill du 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 dig en riktigt fin läshöst!

Varma hälsningar,
Biblioteksgruppen på Bonnierförlagen

HEJ BOKVÄNNER!

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

Vill du inte längre få inspirationskatalogen? Mejla 
bibliotekarierummet@bonnierforlagen.se så hjälper vi dig.!

Det är Lily och mamma, 
men mamma är oftare borta 
än hemma, och när hon är 
hemma är hon ändå inte 
riktigt där. Lily får ta hand om 
sig själv så gott det går. Tjugo 
år senare vågar sig Lily på att 
själv bli mamma. Men vad vet 
hon om hur man gör, hon som 
aldrig blivit mödrad?

Efter den uppmärksammade 
bokdebuten med "Moder 
Liv" kommer skådespelaren 
Ewa Fröling med ännu en 
stark, vindlande och minst 
lika drabbande berättelse. I 
skarpa bilder, med nattsvarta 
och kraftfulla iakttagelser 
tecknas här en psykiatrisk 
klinik inifrån. 

NATURLIGA BETEENDEN
Golnaz Hashemzadeh Bonde
INBUNDEN 27 SEPT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

ATT STÖRA ETT VÄSEN
Ewa Fröling
INBUNDEN 7 SEPT
ROMANUS & SELLING

SKÖNLITTERATUR

Carina Rydberg debuterade 
år 1987 och slog igenom stort 
med den självutlämnande 
och provocerande romanen 
"Den högsta kasten", 1997. Nu 
återkommer hon till den själv-
biografiska formen med "Vitt 
slödder" som på ett brutalt 
ärligt sätt skildrar en barndom 
och en uppväxt.

Alex Schulmans nya roman 
utspelar sig på ett tåg. Fem 
personer är på resa genom 
Sverige: ett gift par i kris, en 
ensamstående far och hans 
dotter, och en kvinna som 
söker svaret på en gåta som 
hennes mamma lämnat 
efter sig.

I juli 2021 får författaren 
Ulf Nilsson och hans fru 
sina värsta farhågor 
bekräftade: han har cancer. 
Den återstående livslängden 
var troligen inte mer än några 
månader. Tio veckor skulle 
det bli. Under hela sjukdoms-
tiden förde Ulf anteckningar.

En kvinna anländer till 
Florens där allt tycks henne 
främmande. Särskilt man-
nen hon träffat. Det här är 
berättelsen om ett älskande 
par, om deras kroppar och 
sinnen. Om hennes grepp 
om honom, och hans allt 
hårdare grepp om henne. 
Djävulsgreppet.

MALMA STATION 
Alex Schulman
INBUNDEN 1 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DJÄVULSGREPPET 
Lina Wolff
INBUNDEN 5 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EN LITEN BOK OM KONSTEN ATT DÖ 
Ulf Nilsson
KARTONNAGE 20 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

VITT SLÖDDER 
Carina Rydberg
INBUNDEN 26 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG



Hösten 1765 tillbringar 
Jean-Jacques Rousseau 
45 dygn på Île Saint-Pierre, 
en ö i republiken Bern. En 
stark och gripande roman 
om den kompromisslösa 
solitären som i växterna 
han samlar på ön ser den 
enda möjliga tillflykten.

September 1940. Slaget 
om Storbritannien rasar. 
Sebastian Sanzinger är strids-
pilot i Luftwaffe, stationerad vid 
franska kusten. Hemma väntar 
fästmön Anna. En lågmäld och 
hudnära berättelse om en ung 
idealist som sjunker allt djupare 
ner i förnedringen, både som 
man och som medborgare.

När ”En man som heter Ove” 
gavs ut 2012 kunde nog ingen 
ana att den 10 år senare skulle 
beskrivas som ett internationellt 
fenomen. I denna jubileums-
utgåva får du hela roma-
nen igen, dessutom skriver 
författaren för första gången 
djupt personligt om hur allting 
började och boken kom till.

Den efterlängtade upp-
följaren till succédebuten 
"Sista sommaren" handlar om 
de spår en älskad människa 
lämnar efter sig. När Adam 
kommer tillbaka till Lindö för 
första gången sedan Brittas 
begravning är ingenting sig 
likt. Hennes barn har inte 
hittat något testamente och 
alla är osams med alla.

En pojke försvann, det är 
länge sedan. Tjugo år senare 
försvinner en pojke till. Susso 
är den som anar vidden av 
det som skett. För detta 
kommer hon att jagas. Men 
vem jagar henne? "Rovet" 
handlar om de väsen som i 
dagligt tal kallas troll.

Patricia är medelålders och 
nyskild. Nu är det dags att 
ge sig ut i den moderna 
dejtingdjungeln. Men allting 
har blivit annorlunda sedan 
hon sist sökte en partner. 
Hur gör man? I romanen 
”Tack för matchen” skriver 
hon ett brev till sin tilltänkta 
dejt inför deras första möte.

Niklas Natt och Dag har 
hyllats för sina skildringar 
av det sena 1700-talets 
Stockholm. Nu kommer 
"1793", som tecknad serie. 
Bearbetningen har gjorts 
av ett team framstående 
italienska manusförfattare 
och tecknare i samarbete 
med författaren. 

OCEANEN
Steve Sem-Sandberg
INBUNDEN 13 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FÖDA ÅT MIN HÄMND 
Bengt Ohlsson
INBUNDEN 27 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ROVET
Stefan Spjut
INBUNDEN 5 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

1793 – SERIEROMANEN
Niklas Natt och Dag
INBUNDEN 26 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

EN MAN SOM HETER OVE 
JUBILEUMSUTGÅVA
Fredrik Backman
INBUNDEN 10 NOV 
BOKFÖRLAGET FORUM

TACK FÖR MATCHEN
Paola Pellettieri
INBUNDEN 31 AUG
ROMANUS & SELLING

BRITTAS ARV
Eleonore Holmgren
INBUNDEN 26 OKT
BAZAR FÖRLAG

SKÖNLITTERATUR

SKÖNLITTERATUR

Följ med till en värld av 
julkalas, tomtegubbar, 
snötyngda granar och 
mirakler i oförglömliga 
romanscener och stämnings-
fulla noveller. Med berättar-
glädje, oväntade infall och ett 
skimrande klart språk skapar 
Selma Lagerlöf stor litteratur.

Årets jul-feelgood bjuder 
på värme, vänskap, skratt 
och sorg. Och väldigt 
många bullar. 
    Elsa och Sophia har fått 
den galna och härliga idén 
att skapa ett julfirande på 
hjul. Ett julfirande för alla 
som är ensamma eller 
ledsna.

"Jul i rampljus" utspelar sig 
i samma universum som de 
älskade "Jul i krinolin" och 
"Jul i rubinrött". Vintern 
1902: Den mäktige teater-
direktören Josef Ståhl utlyser 
en tävling om huvudrollen 
i sin nästa musikal och den 
begåvade Harriet trotsar sin 
rampfeber och deltar.

JULAKUTEN FÖR ENSAMMA HJÄRTAN
Callum Bloodworth
INBUNDEN 18 OKT
BAZAR FÖRLAG

JUL I RAMPLJUS 
Amanda Hellberg
INBUNDEN 24 OKT
LOVEREADS

SELMA LAGERLÖFS JUL
Selma Lagerlöf
INBUNDEN 12 OKT
ROMANUS & SELLING

I ett vanligt villaområde i 
Uppsala bor fyra grannar, var 
och en med sitt eget bagage. 
En korsade fyra hav för 
kärlekens skull, en är yrkes-
kriminell, en är företagare 
och den fjärde var tidigare 
polis. Grannarna möts av en 
slump en julikväll. När de 
skiljs åt är en av dem död.

Eleonora von Essens 
skönlitterära debut är en 
allvarlig och samtidigt 
komisk roman som djup-
dyker i relationer, de man 
föds in i och de man väljer 
själv. Det är en känslolad-
dad roman om systerskap, 
sorg och kärlek. 

LIVET INNAN DU DÖR
Lina Nordquist
INBUNDEN 5 OKT
ROMANUS & SELLING

SYSTRAR OAVSETT
Eleonora von Essen
INBUNDEN 4 OKT
BAZAR FÖRLAG



SKÖNLITTERATUR

PETRA BACKSTRÖM: "JAG TYCKER OM ATT 
HITTA DYNAMIK I KARAKTÄRER"

Foto Viktor Fremling

Petra Backström

Född: 1989
Bor: Stockholm
Gör: Är copywriter och författare. Hon 
debuterade 2016 med ungdomsromanen 
"M varken mer eller mindre". 

Ett jag, en han, ett du. En 
relation som kanske falnat, 
en annan som precis håller 
på att börja. På ett både 
intimt och osentimentalt 
sätt gestaltas de små 
ögonblicken mellan två 
älskande – de trasiga och 
de kittlande.

DET KOMMER INTE ALLTID VARA DU 
Petra Backström
INBUNDEN 30 AUG
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Petra Backström är aktuell med 
sin första bok för vuxna - relations-
romanen "Det kommer inte alltid vara 
du". Vi ställde några frågor till Petra 
om bakgrunden till skrivandet och 
vilka författare hon själv inspireras av.  
Berätta om din bakgrund, vad ledde dig till 
att bli författare? Varför började du skriva?

–  Jag har egentligen alltid skrivit, eller så 
länge jag kan minnas. Började med dagbok 
när jag var fyra (”idag åt jag våfflor det var 
gott”) och delade sen ut egengjorda böcker 
i lågstadiet om tigrarna Tina och Lina, eller 
Stålfarmor. Jag var ensambarn och tyckte 
om att fantisera, och att läsa. Läsandet och 
skrivandet gick ju tätt ihop; eftersom jag 
gillade böcker kändes det självklart att 
försöka mig på att göra egna.

Berätta lite om din aktuella bok "Det kommer 
inte alltid vara du".

–  Det är en samtida relationshistoria där den 
stora passionen drabbar jaget – och en berät-
telse om hur det som känns så självklart ändå 

blir svårt. För det blir svårt när det finns andra 
inblandade; när en otrohetsaffär inleds och 
man sviker dem man tidigare älskat. 

– Boken handlar om hur vi formar relationer 
och hur relationer formar oss. Varför man 
agerar som man gör, och vad det leder till. 
Jag tycker om att hitta dynamik i karaktärer; 
det är sällan självklart vad som är rätt och fel, 
inte ens – eller särskilt inte – när det kommer 
till kärlek.

Vilka författare har du inspirerats av?

– Självklart har jag haft massor av underbara 
läsupplevelser – men oftare är det nog en-
skilda verk snarare än hela författarskap som 
inspirerat. Några namn är Hjalmar Söderberg, 
som omnämns i boken; Charles Bukowski, 
Ulf Lundell, Erlend Loe. Nu senast läste jag 
Ia Genbergs "Detaljerna" som jag tyckte var 
otroligt fin.

Magnus Västerbros 
första skönlitterära bok. 
Här blandas historia 
och nutid, ibland med 
utgångspunkt i verkliga 
händelser, ibland hämtat 
ur författarens dagdröm-
mar, mardrömmar och 
fantasier.

DEN SVARTA BOKEN
Magnus Västerbro
KARTONNAGE 11 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Tess parkerar husbilen där 
barndomshemmet brunnit 
ner. En kärvt originell 
debutroman om familje-
band och relationer, att 
frodas i kaos och sönder-
fall. Om att se det som sin 
uppgift att rädda de som 
inte vill bli räddade.

VAKEN 
Mimmi Jensen Gellerhed
INBUNDEN 23 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Regnet skildrar en grupp 
unga människor i Porto 
som bestämmer sig för att 
göra något radikalt åt den 
kapitaldrivna gentrifiering 
och exploatering som 
pågår. Ett fascinerande 
stilexperiment av Maxim 
Grigoriev.

REGNET
Maxim Grigoriev
INBUNDEN 16 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

När lärarinnan Anna Jensens 
långa liv är slut samlas några 
av hennes elever på kyrko-
gården. En av dem är Björn 
Ranelid. Han minns hur hans 
första skolfröken lärde honom 
att hålla pennan fint och for-
ma bokstäverna vackert – och 
hur hon fostrade sina elever 
med kärlek och tålamod. 

En åldrad man betraktar 
sin ovissa belägenhet, sitt 
öde. Vem är han, vem är 
den andre …? Paradoxer 
och frågor avlöser 
varandra. Barndoms-
bilder och minnen flyter 
förbi, pandemins verklighet 
tränger sig på. Är det en 
nedräkning, eller en bön?

MIN SKOLFRÖKEN SKALL VARA ETT FRIMÄRKE
Björn Ranelid
INBUNDEN 16 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PROSA 2020
Lars Norén
KARTONNAGE 28 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG



Wahlström & Widstrand
Albert Bonniers FörlagvSKÖNLITTERATUR

När författaren Inez Edmarks 
granne plötsligt går bort 
bestämmer hon sig för två 
saker – att döstäda sitt hus 
och att skriva sin sista bok. 
Men inte en roman den här 
gången, utan en personlig 
bekännelse: sanningen om 
ostrondykerskan.

Stockholm, sent 1800-tal.
Fem kvinnor träffas varje 
fredag för andliga möten. 
En är Hilma af Klint. Över 
hundra år senare arbetar 
kuratorn Eben med en 
utställning av Hilmas tavlor. 
Vilka var de fem? Och vad 
gjorde de egentligen på 
sina möten?

AT-läkaren Mathilde har 
tydligt klart för sig vart livet 
är på väg. Med hjälp av 
årslistor och beslutsamhet 
ska allt bli som hon vill. Sofia 
Rönnow Pessah lyckas sätta 
ord på det som skaver i 
mänskliga relationer – och i 
det samhälle vi gärna kallar 
vårt.

Hon bor utanför Paris med 
mannen och deras flicka. 
En morgon, i ett hotellrum 
som hennes vän bokat, sitter 
pojken som dog när han var 
nitton år där. Vännen har 
bett om en ofattbar tjänst. 
Under vandringen hem 
har hon pojken med sig, 
liksom allt som hon lämnat 
i Sverige.

En av de sista dagarna av 
sommarjobbet på förskolan i 
Ammarnäs träffar Oskar 
renskötaren Eija, storasyster 
till ett av barnen. Det blir 
början på en omvälvande 
relation till Eija och till 
människorna, fjällen, 
vattendragen och själva 
luften omkring henne.

Efter moderns död är 
17-åriga Iris ensam kvar. 
Moster Sofia är hennes enda 
möjliga familj men hur ska 
man säkert veta vem som 
vill en väl? 
    Anna Schulze skriver 
romaner om riktiga 
människor med relationer 
som alla kan identifiera sig 
med.

"Göra mig förtjänt" är en 
roman om sönderarbetade 
kollegor och stressade 
chefer, om en längtan efter 
att hitta sin plats – och om 
tiden, den som bara tycks 
rinna mellan fingrarna. 
En roman om och inifrån 
Sverige idag, med stor 
igenkänning. 

En mor söker sin försvunna 
tonårsdotter i natten. Flickan 
är sjuk och går inte att nå, 
mamman irrar på gatorna 
eller sitter hemma och ringer 
alla hon kan komma på. Är 
det hennes oro som drivit 
bort dottern, och är oron 
befogad?

I "Kvinnor utan män" 
återvänder Pamela Jaskoviak 
till prosan med en samling 
oroande, överraskande och 
avslöjande noveller.

Kamil och Peti är barn när 
familjen lämnar Sverige för 
Paris. Kärlekens stad som 
deras gambiske pappa 
älskar. Men livet på 2 rue 
Lamarck slås sönder när 
mamman dör. En poetisk 
roman om migration, 
våldsamhet och förlust, 
kärlek och överlevnad.

En mamma och en dotter. 
Ett avstånd mellan dom 
lika långt som mellan 
Gällivare och Stockholm. 
En lika vemodigt finstämd 
som skimrande berättelse 
om en förälder och hennes 
barn och om hur de 
tunnaste trådarna kan vara 
de starkaste banden.

Mamma säger att man kan 
dö när som helst, så det 
gäller att ta vara på livet, 
det är ingen idé att ångra 
sig. Men för Anna är det 
en tillvaro färgad av overk-
lighetskänslor och oro. En 
hudlös roman, om det vi 
ärver från våra föräldrar.

SANNINGEN OM OSTRONDYKERSKAN
Caroline Säfstrand
INBUNDEN 16 JUNI
BOKFÖRLAGET FORUM

FREDAGSKLUBBEN
Sofia Lundberg, Alyson Richman och M.J. Rose
INBUNDEN 24 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

VÄLJ MIG
Sofia Rönnow Pessah
KARTONNAGE 12 APRIL
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

GÖRA MIG FÖRTJÄNT
Alice Dadgostar
INBUNDEN 17 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KAFFE MED MJÖLK
Ella-Maria Nutti
INBUNDEN 11 FEB
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

MAGNIFICAT
Linnea Axelsson
KARTONNAGE 2 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

NATTEN
Sara Gordan
INBUNDEN 25 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ALLT JAG FINNER I ER SKA JAG FINNA I MIG
Malin Ekman
INBUNDEN 24 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

OVANJORDEN
Mikael Berglund
INBUNDEN 4 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KVINNOR UTAN MÄN
Pamela Jaskoviak
INBUNDEN 29 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KÄRLEKENS EXIL
Sandy Harry Ceesay
INBUNDEN 6 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÄR DET HÄR JAG?
Anna Schulze
INBUNDEN 4 MAJ
ROMANUS & SELLING

DU HAR VÄL INTE MISSAT ...



Första delen i en ny serie 
som baseras på olika 
kvinnoöden från Åsa 
Hellbergs egen släkt. 
Miljön är både Fjällbacka, 
svenska landsbygden och 
USA. Tiden slutet 1800-tal, 
sekelskifte fram till trettiotal.

Berättelsen om Hanna är 
en varm och välsmakande 
feelgoodroman där mat och 
bakning med dess färger, 
former och dofter bjuder 
läsaren på en kulinarisk 
läsupplevelse. Det är också 
en händelserik resa som 
utspelar sig i Stockholms 
restaurang- och cafévärld.

Ny fristående feelgood-
roman i samma anda som 
"Solsken och parmesan". 
Med karaktärer att älska 
och en berättelse i två 
tidslager: den stökiga 
krogrecensenten Max, och 
hans mamma Kicki som 
försöker slå sig fram i Stock-
holms krogvärld på 80-talet.

Detektivarbetet för 
att få veta vad som 
egentligen hände 
de släktingar som 
”försvann” under 
andra världskriget 
förflyttar berättaren 
och läsaren över tre 
kontinenter.

Det är strax före midnatt. Trött 
och ouppmärksam låter riks-
dagsmannen Mikael Petersen 
(M) sitt twitterinlägg gå i väg. 
När han vaknar är det mesta 
annorlunda. "Dom därute" 
är en förfärande, träffsäker 
och svidande skildring av vår 
samtid och ett urartat politiskt 
samtalsklimat.

Allt blir bra. Det lovar Mary 
och John sina barn när de 
berättar att de ska skiljas. 
Men separationen blir något 
helt annat än vad de 
har tänkt sig. Om äkten-
skapets och könsrollernas 
begränsningar – och en 
rannsakan av bilden av 
den goda modern.

INTE UTAN MIN SYSTER
Åsa Hellberg
INBUNDEN 9 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

HANNAS SWEET DELI
Kristina Ahlström
INBUNDEN 6 JULI
ROMANUS & SELLING

DEN GLÖMDA KOKBOKEN
Christoffer Holst
INBUNDEN 12 APRIL
BOKFÖRLAGET FORUM

DOM DÄRUTE
Erik Helmerson
INBUNDEN 15 MARS
ROMANUS & SELLING

ALLT BLIR BRA
Carolina Setterwall
INBUNDEN 14 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

IHÅGKOM OSS TILL LIV
Joanna Rubin Dranger
FLEXBAND 3 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DU HAR VÄL INTE MISSAT ...

JOANNA RUBIN DRANGER: ”BILDERNA 
VÄCKTE DE FÖRSVUNNA TILL LIV”

Foto Anna Widoff
Text Johanna Stenius
Det här är en förkortad version. 
Hela intervjun finns på selmastories.se

Joanna Rubin Dranger

Född: 1970
Bor: Stockholm
Gör: Är serieskapare, barnbokskonstnär, 
illustratör och professor på Konstfack. Hon 
debuterade med barnboken "Arg! Nittio-
talets argaste bok" år 1989.

I den tecknade dokumentärromanen 
"Ihågkom oss till liv" gräver Joanna 
Rubin Dranger i sin judiska släkts 
historia och skriver om familjen, 
Förintelsen, att bli avskuren från 
sin historia och om allas vårt gemen-
samma ansvar att bära de tystades 
liv vidare.
När Joanna Rubin Dranger söker efter sitt 
eget namn i Yad Vashems (Israels forsknings-
centrum för ihågkomst av Förintelsen) digitala 
fotoarkiv hittar hon mängder av bilder på 
mördade människor från de europeiska 
länder som ockuperades under andra världs-
kriget. Bilder, bilder och sitt efternamn som 
hon delar med dem. Så många människor 
vars bilder ingen tittar på för ingen kunde 
födas efter den för att minnas. Så många 
människor, som hon nu måste bära fram 
minnet av. 
    Den hågkomsten av de som inte fick leva 
lyfts fram i "Ihågkom oss till liv", en bok som 
söker förklaringar till den tystnad som omgett 
hennes egen släkthistoria, men som också 
handlar om så många andra släkter. 

Boken är över 400 sidor lång, med sex olika 
berättelser som vävs in i varandra, och visar 
på judiskt liv och människoöden över flera 
världsdelar under mer än ett århundrade.    
Illustrationer varvas med text, foton och 
dokument, och skildrar dels hennes egen 
familjeberättelse, dels vad som hände i stort 
i Europa och världen under andra världskriget.

Med "Ihågkom oss till liv" hoppas hon nu 
kunna lyfta fram viktig kunskap i ljuset om hur 
propaganda fungerar, om erfarenheten av 
krig och flykt, om antisemitism och rasism, till 
läsare som annars inte skulle tagit del av den. 
Att det sker genom till stor del bildberättande 
är för henne givet och helt centralt.

– För mig var det just fotoalbum med bilder 
på mina släktingar och för mig okända 
människor som öppnade upp en dörr till en 
hel berättelse om min morfars familj som jag 
aldrig tidigare har vetat att den fanns. 
Bilderna väckte de ”försvunna” till liv.



Sextonårige Charlie 
Reade kommer till undsätt-
ning när hans granne, mr 
Bowditch, fallit och skadat 
sig illa. De blir vänner, men 
Charlie måste lova att hålla 
sig borta från det mystiska 
skjulet i trädgården. Vad 
väntar på andra sidan skju-
lets tillbommade dörrar?

Att beskriva Ankor, New-
buryport är som att beskriva 
ett hav, eller en storm. Lucy 
Ellmann har skapat en vild 
medvetandeström som far 
mellan det meningsfulla och 
det meningslösa, mellan 
nuet och det förflutna.

I en arbetarstad väster om 
London skriver en skolflicka 
ned berättelser längst bak i sitt 
skrivblock. I takt med att hon 
blir äldre, blir allt och alla hon 
möter stoff; den bastanta rys-
ka mannen som vandrar runt 
i mataffären där hon arbetar 
som ger henne staplarna av 
böcker som hon förlorar – och 
finner – sig själv i.

De träffas av en slump vid 
Alexanderplatz. Katharina 
är nitton år, Hans trettio år 
äldre och gift. Det är mitten 
av 80-talet, och under 
åren som följer – de sista 
före murens fall – kan de 
båda inte släppa varandra.  
Historien om ett ögonblick 
som förändrar allt.

ANKOR, NEWBURYPORT
Lucy Ellmann
Övers. Eva Åsefeldt
FLEXBAND 26 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KAIROS
Jenny Erpenbeck
Övers. Ulrika Wallenström
INBUNDEN 2 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KASSA 19
Claire-Louise Bennett
Övers. Carl-Johan Lind
INBUNDEN 26 OKT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

EN SAGA
Stephen King
Övers. John-Henri Holmberg
INBUNDEN 6 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÖVERSATTDU HAR VÄL INTE MISSAT ...

Monica Ali, författare till 
den mycket uppmärksam-
made "Brick Lane" (på 
svenska 2003), har skrivit 
en gripande berättelse om 
två kulturer, två familjer och 
två människor som försöker 
orientera sig i såväl i tillvaron 
som i samvaron.

KÄRLEK OCH TRO
Monica Ali
Övers. Ann Björkhem
INBUNDEN 19 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

En av USA:s främsta 
litterära stjärnor är tillbaka 
med sin tredje roman om 
Lucy Barton i New York. En 
historia om rädsla och 
osäkerhet, om enkla nöjen 
och kärlekshandlingar och 
om de tysta krafter som 
binder människor samman, 
även när de har vuxit isär.

Joel och Theo har inte pra-
tat med varandra sedan 
tonåren då deras vänskap 
gick i kras. Nu möts de två 
för första gången på över 
ett decennium och ger sig 
i väg på en trettio mil lång 
vandring längs Themsen. 
Kan de hitta tillbaka till 
varandra?

Tredje delen i serien 
om Kvinnorna på Bloom 
Square i 1800-talets 
London. För romance-
älskare som gillar Julia 
Quinn, Lisa Kleypas, plöjt 
serier som Downton Abbey 
och vill läsa en lite mer 
tillspetsad Jane Austen.

Julromcom med alla de 
klassiska ingredienserna 
men som bjuder på något 
helt nytt när den förvandlas 
till en Chanukkaromcom 
och bjuder in oss att fira 
med New Yorks stora 
judiska befolkning. Smart, 
samtida och inkluderande. 

ÅH WILLIAM!
Elizabeth Strout
Övers. Helena Hansson
INBUNDEN 19 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

VÄNNER FRÅN FÖRR
Richard Roper
Övers. Emö Malmberg
INBUNDEN 5 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

ÅTTA DAGAR MED DIG
Jean Meltzer
Övers. Christina Mansicka
DANSKT BAND 1 NOV
LOVEREADS

PENNYS PASSION
Tessa Dare
Övers. Per Hagman
DANSKT BAND 8 SEPT
LOVEREADS

Tolvåriga Bird Gardner 
har inte sett sin mamma 
på över tre år. Margaret 
försvann efter att hennes 
dikter använts i protesterna 
mot de stränga lagar som 
införts för att värna 
”amerikansk kultur”. Men 
en dag får Bird ett brev 
med en kryptisk teckning i. 

VÅRA FÖRLORADE HJÄRTAN
Celeste Ng
Övers. Anna Strandberg
INBUNDEN 4 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

En klassisk romanroman om 
ett kvinnoliv och ett lyckligt 
äktenskap. Ida Ilsted och 
Vilhelm Hammershøi träffas 
när Idas bror Peter tar med 
sig konstnärsvännen hem på 
sommarlov. När Vilhelm friar 
innan sommaren är över 
undrar många vad han ser i 
den unga Ida.

KVINNA SEDD BAKIFRÅN
Jesper Wung-Sung
Övers. Ninni Holmqvist
INBUNDEN 5 SEPT
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Paris 1983. Hon är 16 år och 
har gått vilse i vinternatten, 
på en lapp har hon adres-
sen till den trettio år äldre 
fotografen. Nästan fyrtio 
år senare, medan hennes 
liv och världen krackelerar, 
försöker den vuxna kvinnan 
förstå flickan som en gång 
var hon själv. 

FLICKA, 1983
Linn Ullmann
Övers. Lars Andersson 
INBUNDEN 6 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG



ÖVERSATTÖVERSATT

DOUGLAS STUART HYLLAS OCH ÄLSKAS AV 
SÅ VÄL LÄSARE SOM KRITIKER
Plötsligt var den överallt. Boken som 
blev refuserad 44 gånger och sedan 
fick Bookerpriset. Douglas Stuarts 
”Shuggie Bain” har hyllats av både 
läsare och kritiker – i april kom hans 
andra roman, "Unge Mungo", på 
svenska. 
Vissa romaner blir till omedelbara klassiker. 
Det händer inte så ofta men ibland kommer 
det böcker som tycks gå hem i alla läger. 
Det är de där som älskas av både läsare och 
kritiker, som det pratas om i både lunchrum 
och litteraturprogram. Exakt vad just de lyckats 
med är svårt att ringa in, men klart är att det 
är böcker som berör och stannar kvar.  

Hanya Yanagiharas "Ett litet liv" och Frank 
McCourts "Ängeln på sjunde trappsteget" är 
två exempel, och nu kan även Douglas Stuarts 
episka "Shuggie Bain" läggas till på den listan. 
Debutromanen som refuserades 44 (!) gånger 
och sedan fick Bookerpriset har fått kritiker-
kåren att ta till superlativen och författare 
som Karl Ove Knausgård att vilja tvångstipsa 
om den.

Romanen "Shuggie Bain" är baserad på 
författarens egen uppväxt i 80-talets Glasgow. 
Douglas Stuart växte upp i fattigdom och 
var gay på en plats där det rådde en hård 
machokultur. Hans mor var ensamstående 
och alkoholist och han blev som 16-åring 
föräldralös. 

Efter en textilutbildning i Skottland hamnade 
Douglas Stuart på Royal College of Art i 
London och sedan 20 år tillbaka bor han i 
New York. Livet som framgångsrik mode-
designer på Manhattan är en stark kontrast till 
hans barndoms Skottland, och han började 
skriva på romanen då han längtade hem till 
Glasgow. Vid sidan av designkarriären arbeta-
de han under tio år med "Shuggie Bain".

– Jag tror att skönlitterärt skrivande i viss mån 
alltid handlar om att förklara eller förstå sig 
själv. Jag tror också att litteraturen är en av 
få platser där man kan erfara något av hur 
det är att leva en annan människas liv, att 
gå i någon annans skor, som det heter, säger 
han i Sandra Stiskalos intervju med honom i 
Dagens Nyheter.

Foto Clive Smith
Text  Linda Fritiofsson
Det här är en förkortad version. 
Hela intervjun finns på selmastories.se

Douglas Stuart
Född: 1976
Bor: New York (uppväxt i Glasgow)
Gör: Är utbildad textildesigner och 
debuterade med uppväxtskildringen 
"Shuggie Bain" som tilldelats Bookerprise.
Aktuell med: "Unge Mungo" (Albert 
Bonniers förlag)

Édouard Louis nya bok tar 
vid där hans framgångsrika 
debut "Göra sig kvitt Eddy 
Bellegueule" (2015) slutade. 
Denna självbiografiska 
berättelse kan, precis som 
hans tidigare verk, sägas 
befinna sig i skärnings-
punkten där skönlitteraturen 
möter sociologin. 

I andre bandet av Jon 
Fosses prisbelönta storverk 
”Septologin” möter vi Asle 
under gymnasietiden. En 
storslagen berättelse om 
konst, Gud, alkoholism, 
vänskap och tiden som 
går. Det handlar om 
döden, men också om vad 
det vill säga att vara i livet.

Sedan barnsben har de 
tre vännerna Malak, 
Jenna och Kees försökt 
balansera religionen 
med resten av livet i 
London. Men ju äldre de 
blir, desto allvarligare 
tycks konsekvenserna bli 
när det kommer till sex 
och kärlek. 

"Förinta" är en existentiellt 
laddad roman som visar på 
en ny sida av Michel Houelle-
becq. Här ställer han en rad 
uppfordrande frågor som rör 
både det politiska och det 
privata: Hur kan människan 
leva med hotet om utplåning? 
Är det möjligt att hitta sann 
kärlek och nåd i en utsatt 
värld som vår?

ATT FÖRÄNDRAS: EN METOD
Édouard Louis
Övers. Marianne Tufvesson
INBUNDEN 15 NOV
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

JAG ÄR EN ANNAN
Jon Fosse
Övers. Lars Andersson
INBUNDEN 4 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FÖRINTA
Michel Houellebecq
Övers. Sara Gordan
FLEXBAND 9 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SÅDANT SOM ÄR OMÖJLIGT
Salma El-Wardany
Övers. Sofia Nordin Fischer
INBUNDEN 8 NOV
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Marilyn och David Sorenson 
har varit oskiljaktiga sedan 
de förälskade sig i varandra 
på 1970-talet. Nu är det 
2016 och deras fyra vuxna 
döttrar brottas alla med olika 
problem och tvivlar på att de 
någonsin kommer att få en 
relation som är lika stark som 
deras föräldrars.

EN LYCKLIGARE TID
Claire Lombardo
Övers. Anna Strandberg
INBUNDEN 21 SEPT
BAZAR FÖRLAG

Med en outgrundlig, 
drömlik klarhet, mot 
bakgrund av handel och 
industri, bedrägeri och 
exploatering, skriver 
Can Xue fram en 
fascinerande berättelse 
om sex och romantik för 
vår tid.

KÄRLEK I DET NYA ÅRTUSENDET
Can Xue
Övers. Anna Chen Gustafsson
DANSKT BAND 16 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG



DU HAR VÄL INTE MISSAT ...

Mungo och James borde 
inte vara vänner. I ett hyper-
maskulint och våldsamt 
Glasgow där protestanter 
och katoliker håller sig 
på varsin kant är de två 
tonåringarnas känslor för 
varandra helt otillåtna. En 
gripande uppväxtskildring.

Reese är fast i en ond 
spiral. Hon har destruktiva 
relationer med gifta män 
och är olyckligt kär i sitt ex 
Amy. Amy har genomgått 
en detransition och lever 
åter som man, Ames. Ames 
saknar också Reese, men 
har andra, mer överhäng-
ande bekymmer.

Tre århundraden, tre 
fin-de-siècleberättelser 
om det amerikanska 
experimentet; "Mot 
paradiset" är en mästerligt 
orkestrerad roman om vårt 
behov av att skydda dem 
vi älskar och smärtan som 
uppstår när vi inte kan.

Januari 1945. Den tyska 
armén drar sig tillbaka 
efter Rysslands anfall och 
flyktingar flyr i tusental från 
de ockuperade områdena. 
På en lantligt belägen 
ostpreussisk herrgård 
fjärmar sig den välbärgade 
familjen Globig från 
världen.

Lea växer upp i det 
stalinistiska Albanien. Det 
är en tillvaro präglad av 
isolering, övervakning och 
umbäranden. Men Lea 
anar inget av detta. Hon 
är stolt över sitt fria och 
jämlika land, och helt 
ovetande om det pris 
hennes familj betalat för 
att överleva.

En drabbande familje-
krönika om det moderna 
Sydafrika som belönades 
med Booker-priset 2021. 
Året är 1986 och apartheid-
regimen går mot sitt slut. 
Familjen Swart dras isär 
efter mammans död, 
och återses bara när nya 
begravningar för dem 
samman.

Det är 1960-tal i Kalifornien. 
Elizabeth blir ensamstående 
mamma och – bisarrt nog 
– stjärna i Amerikas mest 
omtyckta matlagnings-
program Middag kl sex. 
Elizabeth lär inte bara kvinnor 
hur man lagar mat, utan 
också kemins lagar och hur 
man ändrar status quo. 

En dag i en svart brittisk 
kvinnas liv i Brexit-London. 
Berättaren förbereder sig för att 
gå på en påkostad trädgårds-
fest på sin pojkväns familje-
gård. Samtidigt funderar hon 
på sitt liv. När minuterna tickar 
och framtiden kallar kan hon 
inte längre undkomma frågan: 
är det dags att rasera allt?

Tillie Olsen har hyllats som 
skildrare av den kvinnliga 
tystnaden och i hennes prosa 
finns ett tryck av vrede, sorg 
och ensamhet som talar lika 
mycket till kvinnor idag som 
när den kom ut 1961. 

Evie Lockhart växer upp i 
en överklassfamilj i 
Boston under det glada 
20-talet, och hennes 
framtid är utstakad. Men 
när hon börjar läsa till 
gynekolog i New York 
upptäcker hon en helt 
ny värld, fylld av jazz, 
glamour och äventyr.

En sommardag 1927 
möts två kvinnor på en 
hotellterrass i Chicago. 
Båda kvinnorna passerar 
som vita på en plats där de 
egentligen inte har tillträde. 
En hyllad klassiker som 
varit förbisedd i Sverige.

Kanske årets starkaste 
kärleksromaner. Grekland 
på hjältarnas tid. Patroklos, 
en tafatt ung prins, tvingas 
gå i landsflykt och hamnar 
hos kung Peleus och hans 
perfekte son Akilles. Deras 
olikheter till trots växer en 
innerlig vänskap fram 
mellan pojkarna.

UNGE MUNGO
Douglas Stuart
Övers. Eva Åsefeldt
INBUNDEN 27 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DETRANSITION, BABY
Torrey Peters
Övers. Julia Gillberg
INBUNDEN 29 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MOT PARADISET
Hanya Yanagihara
Övers. Niclas Nilsson
INBUNDEN 3 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

LEKTIONER I KEMI
Bonnie Garmus
Övers. Sofia Nordin Fischer
INBUNDEN 3 MAJ
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

PASSERA
Nella Larsen
Övers. Klara Lindell
INBUNDEN 1 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ALLT FÖRGÄVES
Walter Kempowski
Övers. Rebecka Kärde
INBUNDEN 16 MARS
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SAMLING
Natasha Brown
Övers. Matilda Södergran
INBUNDEN 26 APRIL
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

SÅNGEN OM AKILLES
Madeline Miller
Övers. Marianne Tufvesson
INBUNDEN 9 JUNI
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

FRI
Lea Ypi
Övers. Amanda Svensson
INBUNDEN 16 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

JAG STÅR HÄR OCH STRYKER
Tillie Olsen
Övers. Else Lundgren
INBUNDEN 30 MARS
ROMANUS & SELLING

EN NY VÄRLD
Natasha Lester
Övers. Johanna Svartström
INBUNDEN 15 JUNI
BAZAR FÖRLAG

LÖFTET
Damon Galgut
Övers. Niclas Hval
INBUNDEN 25 JULI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÖVERSATT



HARLEM SHUFFLE 
Colson Whitehead
Övers. Eva Åsefeldt 
POCKET 8 DEC

VACKRA VÄRLD, VAR ÄR DU 
Sally Rooney
Övers. Helena Fagertun 
POCKET 29 AUG

HON MINNS INTE 
Jonas Brun 
POCKET 29 AUG

MINNESTRÅDAR
Carola Hansson 
POCKET 10 NOV

ATT VÄLJA ETT LIV 
Marie Lok Björk 
POCKET 15 SEPT

NATTENS DROTTNING 
Simona Ahrnstedt 
POCKET 8 SEPT

HUNTER I HUSKVARNA 
Sara Stridsberg 
POCKET 8 SEPT

LÖPA VARG 
Kerstin Ekman 
POCKET 10 NOV

BIBLIOTEKARIEN I MAGDEBURG 
Gunnar Bolin 
POCKET 8 SEPT

MANNEN SOM DOG TVÅ GÅNGER 
Richard Osman
Övers. Ing-Britt Björklund 
POCKET 11 AUG

DEN STORA KYRKAN 
Tove Folkesson 
POCKET 13 OKT

FRÅGA ALDRIG OM MARIANNE 
Carolina Neurath 
POCKET 10 NOV



BLICKFÅNGARNA
Mons Kallentoft
POCKET DATUM

DALSKUGGAN
Viveca Sten
POCKET 13 OKT

ISBRYTARE
Kristina Ohlsson
POCKET 15 NOV

KANINFAKTORN
Antti Tuomainen
Övers. Ahlberg, Jens
POCKET 8 SEPT

MIN VÄG FRÅN FLYKTING TILL HELA 
SVERIGES POLIS
Nadim Ghazale
POCKET 10 NOV

DJÄVULENS ADVOKAT
Katarina Wennstam
POCKET 10 NOV

FÄDERNAS MISSGÄRNINGAR
Åsa Larsson
POCKET 15 DEC

BENVITTRING
Johan Theorin
POCKET 29 SEPT

HÄLSOGÅTAN
Anders Wallensten
POCKET 11 AUG

LESBISKA LIGAN
Mian Lodalen
POCKET 14 JULI

SKÄRMHJÄRNAN JUNIOR
Mats Wänblad och Anders Hansen
POCKET 8 SEPT



SPÄNNING

Eddie är polisen som lyckas 
lösa de svåraste av brott. 
Eddie fixar allt, det har han 
alltid gjort. Men just som 
han, efter år av strulande, 
ska få barn med Shirin går 
hans mamma bort. Och 
vid dödsbädden uppdagas 
en historia som ändrar 
hans bild av uppväxten.

För tre år sedan fick Saga 
Bauer ett vykort med en hot-
full text om en pistol med nio 
vita kulor – varav en väntar 
på Joona Linna. Det stod att 
hon var den enda som skulle 
kunna rädda honom. Tiden 
gick och hotet bleknade som 
en meningslös provokation. 
Fram till nu.

Gangsterbossen Isak är trött 
på att vara Mr Ett. Nu ska 
han sälja sina tillgångar och 
bli vit. I kulisserna väntar 
en ny kung – Kerim – på att 
ta över. Men när Isaks son 
försvinner under oklara om-
ständigheter brinner dealen 
inne, och Isak måste tillbaka 
till gatan. 

Anders Roslunds sjunde 
roman om kriminal-
kommissarie Ewert Grens 
och infiltratören Piet 
Hoffmann.

Agnes Tveit återvänder till 
hemstaden Voss där ond-
skan ruvar mitt i idyllen. När 
den världsberömda saxo-
fonisten Marta Tverberg 
faller död ner på scenen 
under jazzfestivalen i Voss 
startar Agnes, som är mitt 
uppe i en biografi om 
henne, en egen utredning 
om hennes död.

Det är en vanlig torsdag, om 
det nu finns vanliga dagar 
för gänget i Torsdagsmord-
klubben. De blir indragna 
i förvecklingarna kring två 
mord som skett med tio års 
mellanrum. Richard Osman 
är tillbaka med den tredje 
fristående boken i Torsdags-
mordklubben.

En tidig augustimorgon 
hittas en 14-årig flicka död på 
klipporna nedanför en flott 
kursgård på Lidingö. Har hon 
ramlat eller blivit utsatt för 
ett brott? Kriminalinspektör 
Mikaela Friis, gruppledare 
för Nackapolisens avdelning 
för grova brott i skärgården, 
får ett komplicerat fall på sitt 
bord.

Stuart Kofer må vara bufflig 
och dricka för mycket, 
polisen skyddar sina egna. 
Att flickvännen Josie ofta ser 
blåslagen ut blundar man 
för. Men Josies tonårsbarn 
blundar inte. En kväll när 
deras mamma blivit allvarligt 
misshandlad orkar inte sonen 
Drew mer - han skjuter Stuart.

En fasansfull snöstorm på 
Island. Fyra vänner söker 
skydd i en liten övergiven 
jaktstuga. De vet att de kom-
mer att frysa ihjäl om de inte 
lyckas bryta sig in och vänta 
ut stormen. Ingen av dem kan 
ana vad som väntar innanför 
dörren. 

Camilla Läckberg är 
tillbaka i Fjällbacka! Två 
fruktansvärda händelser, 
utan synbart sammanhang, 
skakar Fjällbacka. Patrik 
Hedström och kollegorna 
på Tanumshede polissta-
tion kommer ingenstans i 
utredningen samtidigt som 
Erica Falck gräver i ett mord 
i 1980-talets Stockholm. 

I den tjugoandra delen 
i Donna Leons omåttligt 
populära Venedigserie är 
kommissarie Brunetti mitt 
uppe i ett känsligt ärende 
när han får ett upprört 
samtal från sin fru Paola. 
En dövstum man som har 
hjälpt till på kemtvätten har 
hittats död. 

DÖDSBÄDDEN
Katarina Wennstam
INBUNDEN 9 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SPINDELN
Lars Kepler
INBUNDEN 19 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MR ETT
Jens Lapidus
INBUNDEN 27 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EN BÄTTRE PLATS
Annika Alm
INBUNDEN 7 SEPT
BAZAR FÖRLAG

GÖKUNGEN
Camilla Läckberg
INBUNDEN 12 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

100 PROCENT 
Anders Roslund
INBUNDEN 10 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

TID FÖR BARMHÄRTIGHET
John Grisham
Övers. Kjell Waltman
INBUNDEN 16 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DET GLÖMDA BARNET
Donna Leon
Övers. Lena Karlin
INBUNDEN 10 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

EN SISTA TON
Randi Fuglehaug
Övers. Sofia Nordin
INBUNDEN 3 OKT
BAZAR FÖRLAG

UTLÄMNAD
Ragnar Jónasson
Övers. Arvid Nordh
INBUNDEN 23 NOV
ROMANUS & SELLING

KULAN SOM INTE TRÄFFADE
Richard Osman
Övers. Ing-Britt Björklund
INBUNDEN 26 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KÄRLEKENS ALGORITM
Mons Kallentoft
INBUNDEN 13 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

Stockholm 2023. I köket på 
Brasserie Astoria slavar Elle 
Videman i diskrummet för 
sin överlevnad. I en cell på 
Österåkers säkerhetsavdel-
ning sitter hennes pappa på 
livstid, för ett mord han inte 
begått. Eller? Första delen i 
"Underdogs" - en ny, mörk 
och kittlande thrillerserie.

SPÄNNING SPÄNNING



William Wisting 
försöker lösa det 
ouppklarade 
mordet på den 
australiensiske 
backpackaren 
Ruby Thompson.

GRÄNSLÖS
Jørn Lier Horst
Övers. Marianne Mattsso
INBUNDEN 27 JULI
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Nervkittlande spänning i idyllisk 
Mälarmiljö. Så har Carin Hjulströms 
böcker om plantskolan i Säbyholm 
beskrivits. Vi har intervjuat författaren 
som är aktuell med "Ett lik för mycket", 
del tre i den populära cosy crime-serien 
Säbyholms gröna fingrar.

Hur kom det sig att du ville skriva om en plant-
skola i just Säbyholm?

– Jag flyttade från mitt stora hus Göteborg till en 
liten lägenhet på godset i Säbyholm för fem år 
sen och blev omedelbart förälskad i området. 
Det är så vackert och idylliskt på alla sätt med 
kyrkan, godset och allén ner till sjön. Min 
lillasyster var här och hälsade på och tyckte 
att omgivningarna var precis som i ”Morden i 
Midsomer” och att jag borde skriva något som 
utspelade sig här. Först stretade jag emot men 
plötsligt så började det kännas väldigt lockande 
att placera en deckarhistoria mitt i idyllen.

Huvudkaraktären Siri Ehrensvärd är en före detta 
Dramatenskådespelare, hur växte hon fram?

– I mina tidigare böcker har jag haft journalister 

som huvudkaraktärer, vilket legat nära till 
hands då jag själv arbetat som det i många 
år. När jag kom på att min huvudkaraktär 
Siri Ehrenstjärna skulle vara Sveriges främsta 
kvinnliga skådespelare föll allt på plats eftersom 
jag kommer från en teaterfamilj och är van att 
befinna mig i närheten av den världen. Siri har 
alltid haft dåligt samvete över att hon prioriterat 
teatern och sin hemliga relation med Dramatens 
gifte chef framför sin föräldralösa brorson Anton. 
När Dramatenchefen, i del ett av bokserien, 
bryter deras trettiofem år långa relation tar Siri sin 
tillflykt till Säbyholm och plantskolan, som Anton 
just vunnit på poker.

Det här är din tredje bok om Säbyholm, hur har 
skrivprocessen varit den här gången?

– Jag har alltid haft lätt att skriva relations-
skildringarna, men lite svårare att strukturera 
deckarintrigen. Den här gången skapade jag 
deckarintrigen först, sen fick relationerna flöda 
mer fritt. Det var spännande och gav en mer 
stabil grund för resten av boken. Spännings-
momenten är uppskruvade samtidigt som 
historien också är full av kärlek och värme. 
För mig känns det naturligt att ha en varmare 
deckarton. Jag trivs utmärkt i den så kallade 
mysdeckargenren.

Foto Gabriel Liljeval
Text  Sara Steinholtz Sarby
Det här är en förkortad version. 
Texten finns i sin helhet på selmastories.se

Carin Hjulström

Född: 1963
Bor: I hundra år gammalt hus i Stäket, en 
bit från Säbyholm.
Aktuell med: "Ett lik för mycket" som ges ut 
av bokförlaget Forum

CARIN HJULSTRÖM: ”DET ÄR LOCKANDE ATT 
PLACERA EN DECKARE MITT I IDYLLEN”

ÄLGPARADOXEN
Antti Tuomainen
Övers. Emil Johansson
INBUNDEN 28 SEPT
ROMANUS & SELLING

MINNESFÖRLUSTEN 
Anna Fredriksson
INBUNDEN 19 AUG
BOKFÖRLAGET FORUM

LÅGORNA 
Lina Bengtsdotter
INBUNDEN 1 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

BORTBYTAREN
Anders de la Motte
INBUNDEN 28 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

”Älgparadoxen” 
är del två i Tuo-
mainens hisnande 
thrillerserie som 
kombinerar svart 
komedi med hals-
brytande aktion.

Hyllad debut som 
kommer som tv-
serie! Psykiatern 
Viktor Larenz har 
dragit sig tillbaka 
till en isolerad ö i 
Nordsjön efter att 
hans tolvåriga dot-
ter Josy försvunnit 
spårlöst.

En kvinna vaknar 
upp på sjukhus 
utan ett enda min-
ne. En ID-handling 
visar att hon heter 
Klara och är 37 
år, men ingenting 
förklarar varför 
hon har hittats 
skadad och livlös 
ute till havs.

Vega återvänder 
till Silverbro, det 
lilla samhället hon 
lämnat för London 
åtta år tidigare. 
Vega söker svaret 
på frågor kring 
vännen Katjas 
död.

Första delen i 
Askerserien, en 
spänningssvit 
som utforskar det 
annorlunda och 
avvikande.

SYNDABARN
Ulrika Rolfsdotter
INBUNDEN 28 SEPT
BAZAR FÖRLAG

Sommaren är till 
ända i Ådalen. 
En tidig augusti-
morgon hittas tre 
tonårsflickor vid 
den mytomspunna 
Bålsjöns strand. Två 
är döda, en är svårt 
skadad.

TERAPI
Sebastian Fitzek
Övers. Birgitta Wernbro-Augustsson
HÄFTAD 30 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

DET RÅNAR SIG NOG
Catharina Ingelman-Sundberg
INBUNDEN 1 SEPT
BOKFÖRLAGET FORUM

Inget är omöjligt 
när Pensionärs-
ligan slår till igen. 
Med uppfinnings-
rikedom och 
handlingskraft ger 
sig medlemmarna 
ut på stöldturné 
för att hjälpa dem 
som har det svårt.

SPÄNNING



Med ett vistelsestipendium i 
Norrbotten ser litteratur-
vetaren Emma Wijkman en 
chans att börja om på nytt. 
Hon ska äntligen skriva klart 
sin avhandling om Skarp, 
som dog under mystiska 
omständigheter i slutet av 
90-talet. Väl på plats dras 
Emma in i Beata Skarps värld 
mer än hon hade räknat med.

Suggestiv andra del i 
Ormvattnet-trilogin. 
"Blodskam", första delen, 
fick enhälliga hyllningar av 
läsarna. Om hemligheter, 
utsatthet, ensamhet och 
vänskap i Norrlands inland 
och i flera generationer.

"Kult" är andra delen i 
Läckberg Fexeus spän-
ningsserie om det udda 
utredarparet Vincent och 
Mina. När en liten pojke 
försvinner från en förskola 
på Södermalm i Stockholm 
sätts polisinspektör Mina 
Dabiri och hennes kollegor 
åter på prov. 

Juni 1999. Sista kvällen 
med studentgänget slutar 
med att Mikael försvinner 
spårlöst. 20 år senare hittas 
hans skelett i Mittlands-
skogen på Öland, det är 
uppenbart att han blivit 
mördad.

När Alice Rosengren på 
Säkerhetskontorets kontra-
spionage avslöjar en miss-
tänkt rysk infiltratör finner 
hon sig plötsligt motarbetad. 
Någon läcker hennes identi-
tet och snart utsätts hon 
för en brutal påverkans-
kampanj med syfte att bryta 
ner både hennes person och 
hennes trovärdighet.

Berit Gardner har dragit sig 
tillbaka till en stuga i Cornwall 
för att bota sin skrivkramp. 
I en nedgången by långt 
från idylliska kustcaféer och 
turister hoppas hon finna lugn 
och ro, men när ett mord sker 
på en tebjudning med de 
udda byborna blir det precis 
tvärtom.

"Ett ärligt liv" är en 
fristående spänningsroman 
med heist-känsla, "Point 
Break" möter "Döda poeters 
sällskap" när en ung juridik-
student söker efter sin identitet 
och tillhörighet. 

Danmarks svar på Camilla 
Läckberg. I den efterlängtade 
fjärde delen i den populära 
Köpenhamnsserien är det 
sympatiska radarparet Jeppe 
Kørner och Anette Werner 
tillbaka i en riktig blad-
vändare som tar sin början 
när man hittar ett lik i en 
resväska i Köpenhamn.

Andra boken i serien 
Agenturen tar vid där första 
delen slutade. Louise och 
Max Olsen befinner sig i 
Berlin och är internationellt 
efterlysta för mord. De lämnar 
bostaden bara när de måste, 
och gör allt för att inte lämna 
några spår efter sig. 

En ensam segelbåt ligger 
och driver vind för våg 
på Möjafjärden. När 
sjöräddaren Annika går 
ombord är det helt tomt. 
Båten är övergiven. Men 
har den verkligen slitit 
sig? Ankaret är upptaget 
och alla tampar ligger på 
plats. Ett mysterium.

Mitt uppe i inspelningen 
av en ny film försvinner 
plötsligt stjärnskåde-
spelaren Philip Johnsson 
från sitt hem en natt. Hans 
fru påstår att hon inte 
märkte någonting – fastän 
hon också var hemma. 
Den femte fristående boken 
i serien.

Klockan är halv två på 
natten när mobilen ringer. 
”Hjälp mig, snälla hjälp 
mig!” Vid sidan av den 
ensliga vägen som leder 
fram till deras italienska 
villa finner Cathy och Joe 
sin lillasyster. I mörkret vid 
vägkanten ber Frannie sina 
syskon om hjälp.

SKARP
Helena Dahlgren
INBUNDEN 13 APRIL
BOKFÖRLAGET FORUM

SORGEBARN
Caroline Engvall
INBUNDEN 16 MAJ
BOKFÖRLAGET FORUM

KULT
Camilla Läckberg och Henrik Fexeus
INBUNDEN 28 APRIL
BOKFÖRLAGET FORUM

ETT ÄRLIGT LIV
Joakim Zander
INBUNDEN 5 APRIL
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

I SKUGGAN AV DIG
Christina Erikson
INBUNDEN 29 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MITTLANDET
Johanna Mo
INBUNDEN 13 JUNI
ROMANUS & SELLING

ISOLA
Katrine Engberg
Övers. Mia Ruthman
INBUNDEN 14 JUNI
BOKFÖRLAGET FORUM

DEN NATTEN
Gillian McAllister
Övers. Katarina Jansson
INBUNDEN 13 MAJ
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KVINNAN SOM FÖRSVANN
Johanne Hildebrandt och J.F. Sand
INBUNDEN 25 MAJ
BOKFÖRLAGET FORUM

AGENTUREN. TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT
Christina Larsson
INBUNDEN 24 AUG
ROMANUS & SELLING

SVARTA SEGEL
Rebecka Edgren Aldén
INBUNDEN 1 JUNI
ROMANUS & SELLING

MORDEN I GREAT DIDDLING
Katarina Bivald
INBUNDEN 18 MAJ
BOKFÖRLAGET FORUM

LYRIKDU HAR VÄL INTE MISSAT ...



Niko Erfani debuterar som blott 21 år 
gammal med diktsamlingen "varv". 
Det är en bok om att ärva trauma och 
om hur det enkla i själva verket kan 
vara mycket svårt.

Diktsamlingen "varv" har en särpräglad stil. 
Boksidorna innehåller inte mer än en mening 
var och diktjagets tankar är självmotsägande 
och bedrägligt renodlade. Bakom enkelheten 
i de korta raderna finns ett ångestladdat djup. 
Det allra mest rena och enkla, i det här fallet 
kärleken till sin förälder, är i själva verket 
mycket svårt.

– "varv" är en diktsamling om en ung person 
som befinner sig i kris och som blivit sårad av 
någon hon förväntas älska. Det är motstridiga 
känslor och ett motsägelsefullt ältande som går 
runt i boken, säger Niko Erfani.

Varv efter varv. Men visst är det också en dikt 
om arv?
- Ja. Den första versionen av den här boken 

hette faktiskt arv. Och på ett sätt handlar den 
om hur någons trauma kan gå i arv, och hur 
man kan bryta sig loss ur det.

Kan du berätta om hur du och poesin möttes 
och om det var kärlek vid första ögonkastet?

– Det var det faktiskt inte, jag tyckte inte alls om 
poesi när jag var liten. Men så fick vi i uppgift 
i skolan att skriva dikter, och jag började 
långsamt känna att poesin kunde vara ett 
bra utlopp för ens känslor. Jag läste absolut 
inte poesi då, tvärtom tänkte jag att poesi var 
något utdött. De enda poeter jag kände till var 
väldigt gamla. Men 2018 gick jag Nordiska 
författarlägret för unga på Biskops Arnö och 
fick insikt i hur ny poesi kan se ut på svenska.

LYRIK

Text: Mattias Timander
Foto: Märta Thisner
Det här är en förkortad version. 
Texten finns i sin helhet på selmastories.se

NIKO ERFANI

Född: 2000
Bor: Stockholm
Aktuell med: "varv" är Niko Erfanis debut.

VARV
Niko Erfani
KARTONNAGE 12 JAN
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SJÖELEFANTEN I BUKAREST 
Fredrik Sjöberg
INBUNDEN 5 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

INTE VÄRLDEN
Leif Holmstrand
INBUNDEN 23 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

BLODBOK
Burcu Sahin
DANSKT BAND 7 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

"varv" är en dikt-
samling som följer ett 
jag i kris. Sidornas 
ensamma rader, lika 
enkla som omöjliga, 
skriver fram en utsatt-
het där jaget står 
emellan en mamma 
och en man som 
kanske är en pappa. 

En maximalistisk 
poetisk hybridtext 
som rör sig fram 
och tillbaka mel-
lan Hercegovina 
och norra Sverige, 
mellan Malmö och 
Adriatiska havet.

Essäer från de 
senaste tio åren. 
De handlar om 
samlandets 
psykopatologi, 
heraldisk zoologi 
och glömda konst-
närer – om avlopp, 
droger, klimatet 
och patriotismen. 

Bunden vers och 
skenbart fri vers 
frammanar och 
utplånar tillvaron: 
skapelseurkund, 
harmageddon. I 
det lilla. 

En poetisk 
inventering av ett 
statligt rasbiologiskt 
instituts arkiv, men 
också av den egna 
kroppens ensamhet 
och kollektiva 
minnen. 

FÖR VEM TALAR JAG 
FRAMTIDENS SPRÅK 
Göran Sonnevi
INBUNDEN 26 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Göran Sonnevis 
nya diktsamling 
är tillkommen 
under pandemins 
tid. Denna nya 
osäkerhet vävs in 
bland de motiv 
som fortsätter flöda 
genom hans poesi.

ÅSNANS ÅR 
Athena Farrokhzad
KARTONNAGE 31 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Farrokhzad åter-
vänder till centrala 
teman i sitt förfat-
tarskap, nu genom 
åsnans gestalt. 
Denna djurvärl-
dens proletär som 
dumförklaras för 
att exploateras.

LÅNGT FRÅN ÖGAT LÅNGT 
FRÅN HJÄRTAT
Merima Dizdarević
INBUNDEN 11 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

"INTE ALLS DÅLIGT"
Kristina Lugn
INBUNDEN 3 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Den postuma 
diktsamling som 
i samarbete med 
förläggaren Lina 
Rydén Reynols vuxit 
fram ur en stor och 
osorterad mängd 
efterlämnade 
skisser, utkast och 
avslutade dikter.

NIKO ERFANI: "DET SOM VERKAR ENKELT 
ÄR EGENTLIGEN VÄLDIGT SVÅRT"



LÄTTLÄST FÖR VUXNA
Tycker du att det är 
tråkigt eller obehagligt att 
prata med människor du 
inte känner? Den här boken 
hjälper dig att bli en bättre 
småpratare, så att dina 
samtal kan bli både 
roligare och mer 
avslappnade.

Hadnet skriver ett test i 
svenska. En klasskompis 
tappar en lapp på golvet. 
När Hadnet plockar upp 
lappen tror läraren att 
hon fuskar. Han anklagar 
henne inför hela klassen! 
Vad ska Hadnet göra? En 
diskussionsbok för klassrum 
på sfi. 

Vem har rätt till utbildning? 
Vad ska elever lära sig i 
olika årskurser? Vilket 
ansvar har skolan? Vad 
förväntas av eleverna? I 
den här boken får läsaren 
lära sig mer om hur 
utbildningen fungerar i 
Sverige.

Ann-Helén Laestadius 
prisade roman berättar om 
livet som renskötare, men 
är också en spännande 
bok om en kamp i en del 
av Sverige som sällan 
skildras. Här i lättläst 
bearbetning av Jenny 
Lindblad.

Marcos är trött på sitt jobb 
och har just blivit lämnad av 
sin flickvän Sofia. Han vet 
inte var han ska bo och vad 
han ska göra med sitt liv. Så 
får han ett infall och söker 
till en folkhögskola. Kan han 
börja om på nytt och glömma 
Sofia?

Pamela Jaskoviaks lättlästa 
roman är en spännande 
berättelse med oväntade 
vändningar. Det är också 
en varm berättelse om att 
leta efter sin plats i en ny 
tillvaro.

JAG HAR INGET ATT SÄGA!
Mats Ahlsén
INBUNDEN 17 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

KLASSEN. MISSFÖRSTÅND
Sarah Andersson, Lars Lindqvist 
och Agnes Stenqvist 
Lättlästnivå 2 av 5
INBUNDEN 10 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

LÄTT OM SVERIGE. UTBILDNING
Eva Bernhardtson
Lättlästnivå 4 av 5
INBUNDEN 10 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

EN NY CHANS
Sanna Lundgren
Lättlästnivå 3 av 5
KARTONNAGE 9 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

MANNEN I DET MÖRKA HUSET
Pamela Jaskoviak
Lättlästnivå 5 av 5
KARTONNAGE 13 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

STÖLD (LÄTTLÄST)
Ann-Helén Laestadius
Bearb. Jenny Lindblad
KARTONNAGE 19 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

CAROLINE ENGVALL: "MED KUNSKAP OCH 
INSIKTER KAN VI TA DE LIVSVIKTIGA SAMTALEN"

Foto Linda Gabor

Caroline Engvall

Bor: Stockholm
Gör: Är författare och journalist och 
specialiserad på sexualbrott mot barn på 
nätet
Aktuell med: "Fällan" (Bokförlaget Forum)

Caroline Engvall är specialiserad på 
sexualbrott mot barn på nätet och 
belyser i reportageboken "Fällan" ett 
växande samhällsproblem. Här möter vi 
brottsoffer, experter och även förövare, 
och får en unik inblick i nätets mörkaste 
vrår. Vi ställde några frågor till Caroline 
om den nya, viktiga boken.

Du är författare och journalist specialiserad på 
sexualbrott mot barn på nätet. Hur började ditt 
engagemang?

- Jag fick förmånen att följa en tjej utsatt för 
sexualbrott under många år, det resulterade 
i boken ”14 år till salu”, som kom 2008. Den 
boken, som bland annat berörde temat att 
ha sex som ångestdämpning, öppnade en 
dammlucka av berättelser från andra unga 
och vuxna som vittnade om ensamhet och 
skuld. Deras modiga berättelser fick mig att 
fortsätta skriva och berätta för att visa att ingen 
är ensam och det finns hjälp att få. ”Fällan” är 
min tjugonde bok på temat, såväl barnböcker, 

fackböcker och spänningsromaner som lyfter 
temat skuld och hemligheter.

Vem ska läsa ”Fällan”?

- Sexualbrott mot barn på nätet är något som 
angår alla som har barn i sin närhet, vare sig 
man är förälder eller arbetar med barn. Precis 
vilket barn som helst kan drabbas; barn som 
ofta är tysta om sin tunga hemlighet. Med 
kunskap och insikter kan vi ta de livsviktiga 
samtalen, se signaler tidigt och veta hur vi ska 
agera om någonting händer.

Hur ska man orka ta till sig det tunga ämnet?

- Det är absolut ett inbyggt mörker i ämnet, 
men varje vuxen måste veta vad som händer 
barn för att kunna förebygga. Vi kan inte tänka 
”det händer inte mitt barn”, för detta är ett 
brott som drabbar barn i alla samhällsklasser, 
på alla orter och långt mycket tidigare än vad 
vi vill tro. Min intention är ändå att sprida hopp 
– att varje människa kan bli viktig för ett barn i 
sin närhet. 



August Brunius (1879–
1926) var den första 
professionella svenska 
kritikern. Tiden mellan 
1902 och 1926 då Brunius 
var verksam är en oerhört 
händelserik tid i Sveriges 
kulturhistoria. Brunius är 
där och rapporterar och 
kritiserar.

I "Åren" berättar bröderna 
Mårten och Kjell Westö om 
sina liv: om uppväxt och 
tonår, vuxenblivande 
och åldrande, och om 
författaryrket som de 
båda valde.

En majkväll 1948 tar 
nioåriga Birgitta Sivander 
ett steg in mellan träd-
stammarna och försvinner. 
Strax före gryningen hittas 
hon död i ett dike i skogen. 
Sjuttio år senare läser Linda 
Segtnan av en slump en 
tidningsnotis om det olösta 
mordet i skånska Perstorp.

Lars Norén avslutade den 
femte och sista delen av 
"En dramatikers dagbok" 
i december 2020. Han 
avled i januari 2021.

Blake Gopniks heltäckande 
biografi gräver sig djupt in 
i de motsättningar och det 
radikala geni som var Andy 
Warhol, det som ledde till 
att han revolutionerade det 
vi kallar popkultur. Baserad 
på åratal av efterforskningar 
följer Gopnik konstnärens 
väg.

Lotten von Kraemer (1828–
1912) levde ett märkvärdigt 
liv i litteraturens tjänst. Hon 
var en välbeställd ogift 
kvinna under det patriarkala 
1800-talssamhällets slut som 
intresserade sig för tidens 
frågor och engagerade sig 
djupt i kvinnosaken. 

En uppväxtskildring i det 
tidiga 80-talets Stockholm – 
med givna ingredienser som 
hiphop, graffiti, breakdance, 
skateboardåkning och 
fotbollens supporterkultur. 

Strax innan andra världs-
kriget bryter ut anländer 
en ensam judisk pojke 
till Falun på flykt undan 
nazismen. Hela hans familj 
ska bli mördad och många 
år senare försöker hans 
dotter närma sig förintelsen 
genom samtal med en 
annan överlevare.

AUGUST BRUNIUS, KRITIKER
Per I. Gedin
INBUNDEN 2 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÅREN
Kjell Westö och Mårten Westö
INBUNDEN 5 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ÅTTONDE HUSET
Linda Segtnan
KARTONNAGE 20 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DIKTARHJÄRTAT
Anna Williams
INBUNDEN 21 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EN DRAMATIKERS DAGBOK 20192020
Lars Norén
HÄFTAD 26 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KANSKE JUDE
Lena Glaser
INBUNDEN 10 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

ANDY WARHOL
Blake Gopnik
Övers. Peter Samuelsson
INBUNDEN 25 NOV
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

SÄG INGET TILL MAMMA
Tomas Omar al-Jeddahwi
INBUNDEN 21 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FACKLITTERATUR

Carl Bildt är Sveriges 
internationellt mest kända 
nu levande statsman. I ”Mina 
krig” skriver han avslöjande, 
initierat och personligt om 
sina möten och förhand-
lingar, men framför allt om 
Rysslands försök att med 
kriser och krig vrida tillbaka 
klockan i Ukraina och 
Georgien.

MINA KRIG
Carl Bildt
INBUNDEN 12 OKT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Drabbande reportagebok om 
några av de största svenska 
fallen av sexualbrott på nätet 
mot barn och unga. Journa-
listen och författaren Caroline 
Engvall, specialiserad på 
sexualbrott mot barn på nätet, 
belyser här ett växande 
samhällsproblem. Men mitt 
i skuld, rädsla och oro finns 
också hopp.

En morgon i september 
2020 grips en svensk 
gängledare i Madrid. 
Under lång tid har mannen 
gäckat svensk polis då han 
fjärrstyrt sina underlydande 
i Sverige med hjälp av en 
krypterad mobiltelefon. 
Vem är han? Hur har 
skapat sitt imperium?

FÄLLAN
Caroline Engvall
INBUNDEN 12 OKT
BOKFÖRLAGET FORUM

DESPOTENS FALL
Lasse Wierup
INBUNDEN 3 NOV
BOKFÖRLAGET FORUM

Under sommaren 2021 tar 
talibanerna återigen över 
makten och under kaotiska 
förhållanden evakuerar de 
utländska trupperna
Afghanistan. Robert Karjel 
har genom ett unikt arbete 
fått tillgång till alla de som 
deltog i insatsen och upplev-
de det inifrån och på plats.

ABBEY GATE
Robert Karjel
INBUNDEN 16 NOV
BAZAR FÖRLAG



Ingenting tydde på att 
Oscar II någonsin skulle bli 
kung. Kön till tronen var lång 
före honom. Han satsade 
allt på att bli sjöofficer och 
en hyllad kulturpersonlighet, 
diktarnas furste. År 1872 blev 
kung över Sverige - Norge 
och helt oväntat vår mest 
konungslige av alla kungar.

Gunnar Wetterberg följer 
samspelet mellan försam-
lingarna och deras herdar 
genom århundradena. 
Maktspråk varvas med 
innerlighet, tron formar 
människornas vardag 
och deras liv. Varför slog 
kristendomen igenom?

Forskare börjar kunna 
urskilja hur vandrings-
mönstren har skilt sig åt för 
Europas fäder och mödrar. 
Karin Bojs borrar i äldre 
påståenden om folk-
vandringar och könsroller, 
och visar vad den allra 
senaste vetenskapen kan 
säga.

Är du också trött på att leva 
med vikthets och fetthat i en 
dietkultur som stjälper mer 
än hjälper? Författarna delar 
här chockerande berättelser 
om viktmobbning, både från 
samhället i stort och från 
sjukvården. 

En stickbok som inte 
liknar någon annan! Lär 
dig och inspireras av 
danska stickdrottningen 
Lærke Bagger: här finns 
inga prydliga plagg 
utan fokus är på det 
vilda, personliga och 
uppseendeväckande.

Den handlar om att utveckla 
dig själv som förälder, så att 
du kan möta barnen precis 
som de är. Genom ett med-
vetet föräldraskap blir du mer 
lyhörd för ditt barns egentliga 
behov, men också mer upp-
märksam på dig själv och 
varför du gör som du gör.

Den så kallade trotsåldern 
är en jobbig men viktig 
period i små barns liv. Den 
omfattar några intensiva år, 
från att barnet börjar kunna 
säga nej fram tills de är 
någonstans i fyraårsåldern. 
Ibland känns det som att det 
enda de vill är att bråka och 
trotsa!

Efter debuten med 
”Ålevangeliet” har Patrik 
Svensson skrivit en bok om 
människorna som utforskat, 
kartlagt, försökt förstå och 
lägga havet under sig.

OSCAR II
Herman Lindqvist
INBUNDEN 19 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

PRÄSTERNA 
Gunnar Wetterberg
INBUNDEN 24 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

EUROPAS MÖDRAR 
Karin Bojs
INBUNDEN 16 SEPT
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

DEN LODANDE MÄNNISKAN
Patrik Svensson
INBUNDEN 15 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

KRIGET MOT KROPPEN
Erik Hemmingsson och Stina Wollter
INBUNDEN 19 SEPT
BONNIER FAKTA

MEDVETET FÖRÄLDRASKAP
Micke Gunnarsson och Caroline Bankler
INBUNDEN 8 SEPT
BONNIER FAKTA

DE KALLAR DET TROTS
Malin Bergström och Clara Linnros 
Illustratör: Lotta Sjöberg
INBUNDEN 15 SEPT
BONNIER FAKTA

LÆRKE BAGGER – STICKA
Lærke Bagger
Övers. Johanne Ländin
INBUNDEN 1 SEPT
BONNIER FAKTA

DU HAR VÄL INTE MISSAT ....FACKLITTERATUR

Sticka vackra och 
värmande tröjor, strumpor, 
vantar och kragar med 
inspiration från kust till kust. 
Här finns projekt både 
för nybörjare och lite mer 
erfarna stickare.

STICKAT FRÅN KUST TILL KUST
Erika Åberg
Foto: Linnea Ronström
INBUNDEN 9 SEPT
BOKFÖRLAGET SEMIC

Sverige är ett av världens 
mest vattenrika länder med 
drygt 100 000 sjöar. I en rikt 
illustrerad bok tas vi med på 
vandringar längs vattendrag 
som berättar en historia om 
livet i vattnet och om vattnet 
som livsförutsättning.

Vad är egentligen biologisk 
mångfald? Martin Emtenäs 
berättar personligt och 
engagerande om ett mindre 
antal hotade arter, och visar 
samtidigt hur vi människor 
har urholkat naturen som 
omger oss.

VATTEN – LAND
Bo Landin och Lennart Henrikson
INBUNDEN 22 SEPT
MAX STRÖM

TUSEN OCH 1 ART
Martin Emtenäs
INBUNDEN 10 OKT
BONNIER FAKTA

Nytt år, nya rekord och en 
sprillans ny Guinness World 
Records! Fullspäckad med 
bilder och fakta om världens 
största och bästa – och även 
det minsta. 

GUINNESS WORLD RECORDS 2023
Ltd. Guinness World Records
INBUNDEN 9 SEPT
BONNIER FAKTA



DU HAR VÄL INTE MISSAT ....

I Ai Weiweis memoarbok 
skildras hundra år av Kinas 
historia – genom berättelsen 
om hans eget, extraordi-
nära liv, och genom arvet 
efter hans far, landets mest 
hyllade poet.

Våren 2020 tar coronaviruset 
sig in i samhällets alla vrår 
och SvD-journalisten Annie 
Reuterskiölds mamma bor 
på ett demensboende. Efter 
en tid kommer beskedet att 
mamman smittats av sjuk-
domen och Annie bestäm-
mer sig för att göra upp med 
svåra minnen.

En utbildande och dråplig 
instruktionsbok om att leva 
som queer idag. Edvin 
Törnblom blandar fakta 
och historia med djupt 
personliga berättelser 
om hur han formats som 
människa.

Följ artisten, program-
ledaren och youtubern 
Anis Don Demina bakom 
kulisserna i en pulserande 
framgångssaga kantad av 
ångest och sorg.

Upptäck de små 
beteendeförändringarna 
som låter dig ta genvägen 
förbi mentala hinder - mot 
livet du vill leva. I denna 
handbok får du lära dig att 
använda beteende-
principen för högre själv-
känsla, motivation och 
glädje och minskad oro och 
stress.

Timothy Snyder var 
övertygad om att USA 
inte kunde annat än 
välja Hillary Clinton till 
president. När resultatet 
blev Donald Trump 
skrev han "Om tyranni."  
I denna illustrerade 
utgåva får texten nytt liv, 
kraft och färg.

De möttes på en skoldans i 
april 1941, ett år efter 
ockupationen av Danmark. 
Hanne bara sjutton, Kim arton. 
Få dagar senare åker Kim ut på 
sjön och de två nyförälskade 
börjar skriva till varandra. År 
2018 träffar Conny Palmkvist 
Hanne och får höra historien 
om Kim och deras brev.

I skogslandet Sverige 
pågår en strid. Biologer 
larmar: de sista riktiga 
skogarna försvinner – snart 
återstår bara hyggen och 
plantager. Skogsbolag och 
andra forskare säger tvärtom: 
vi har aldrig haft så mycket 
skog som nu.

Historien om Sacklerdynastin 
och dess väg till framgång 
via en rad våghalsiga 
satsningar inom läkemedels-
industrin. Med skamlös 
marknadsföring och cyniska 
säljmetoder spreds Oxycontin 
över hela USA, och släkten 
Sackler blev en av världens 
mest förmögna. 

Under den dramatiska 
sommaren 1944 evakueras 
estlandssvenskarna, hjälp-
ta av Ludwig Lienhard, 
officer i SS som anställts 
av Sverige som officiell 
flyktingkoordinator. Men 
operationen tycks ha 
kopplingar till ett 
mytomspunnet nätverk.

Den osannolika berättelsen 
om hur en dömd ungdoms-
brottsling från Orminge 
utanför Stockholm blev en 
av Sveriges största artister. 
Men för Markoolio var livet 
en skön fest och allt ett 
skämt – för Marko 
Lehtosalo var livet en 
kamp.

Att fysisk aktivitet kan 
förebygga cancer, det vet 
vi vid det här laget. Men 
visste du att motion även 
ökar dina chanser att klara 
av alla behandlingar och 
därigenom förbättra dina 
odds? 

TUSEN ÅR AV GLÄDJE OCH SORG
Ai Weiwei
Övers. Anna Gustafsson Chen
INBUNDEN 10 AUG
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

NÄR DU DÖR SKA JAG VARA NÄRA
Annie Reuterskiöld
INBUNDEN 24 MAJ
BOKFÖRLAGET FORUM

BÖGEN ÄR LÖS
Edvin Törnblom
INBUNDEN 20 APRIL
BOKFÖRLAGET FORUM

DEN SOM INTE SAKNAR DIG
Conny Palmkvist
INBUNDEN 15 MARS
BOKFÖRLAGET FORUM

MARKOOLIO, MÖRKRET OCH DEN 
ROSA BUBBLAN
Marko Lehtosalo och Gustav Gelin
INBUNDEN 22 MARS
BOKFÖRLAGET FORUM

MASKINEN
Anis Don Demina och Leone Milton 
KARTONNAGE 2 MAJ
BOKFÖRLAGET FORUM

SKOGSLANDET – EN GRANSKNING
Lisa Röstlund
KARTONNAGE 6 JUNI
BOKFÖRLAGET FORUM

CANCERKAMPEN
Anders Södergård
KARTONNAGE 26 JULI
BONNIER FAKTA

KÄNSLOFÄLLAN
Siri Helle
KARTONNAGE 24 MARS
BONNIER FAKTA

SMÄRTANS IMPERIUM
Patrick Radden Keefe
Övers. Eva Johansson
INBUNDEN 14 APRIL
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

FALKENS FLYKT
Marcus Wallén
INBUNDEN 22 JULI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG

OM TYRANNI – GRAFISK UTGÅVA
Timothy Snyder och Nora Krug
Övers. Margareta Eklöf
INBUNDEN 21 JUNI
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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Somna gott med 
Mumintrollet! Tove 
Janssons vaggvisa 
”Sov mina ungar” 
återges här i en 
stämningsfylld pekbok 
i kartong för de allra 
minsta.

SMÅSAGOR FRÅN MUMINDALEN. 
SOV MINA UNGAR
Tove Jansson och Mia Nilsson
BOARDBOOK 20 SEPT
BONNIER CARLSEN

Knäppt och knasigt 
om kattkompisars 
lek. Med Sill och Fräs 
blir det lite konstigt 
ibland, men allt 
slutar väl. Varmt
och omsorgsfullt 
bildberättande.

SILL OCH FRÄS BYGGER EN 
SNÖGUBBE
Moa Graaf
INBUNDEN 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

Från första leendet 
till prat. Erfarna 
logopeder bjuder på 
spännande fakta. 
Tillsammansläsning 
som tränar språk och 
kommunikation.

SMÅSPRÅKARNA
Maria Strutz, Andrea Wallenberg 
och Oskar Jonsson
INBUNDEN 20 APRIL
BONNIER CARLSEN

Mysiga och roliga 
bilderböcker om siffror, 
matematiska begrepp 
och vänskap. Det blir 
en dramatisk picknick 
och orättvisa när det 
ska delas lika.

KNORR, KOKO OCH SIFFRAN 5
Maria Nilsson Thore
INBUNDEN 1 JULI
BONNIER CARLSEN

Böcker som stimulerar 
barns språkutveckling. 
Uttryck och begrepp 
presenteras med rim, 
rytm och roliga ord som 
barn kan härma. Josefine 
Sundströms rim är i 
perfekt samklang med 
Mervi Lindmans pigga och 
uttrycksfulla illustrationer.

SPRÅKLEK OCH ORDSKOJ MED DAM-DAM. 
SKOGEN
Josefine Sundström och Mervi Lindman
INBUNDEN 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

Tora och Tytte är 
olika varandra. Tora 
är jättestor och Tytte 
är ytte-pytte-liten. Men 
de är ändå bästisar. 
Två coola och knasiga 
bästisar som bjuder på 
skratt och tokigheter.

TORA OCH TYTTE PLANTERAR
Lotta Geffenblad
INBUNDEN 6 APRIL
BONNIER CARLSEN

En hel bok om det 
härligt, hemska kött-
gänget! Uppdaterad 
utgåva med senaste 
nytt från köttätar-
fronten. Faktaspäckad, 
humoristisk och färgrik.

VARNING FÖR KÖTTGÄNGET
Sarah Sheppard
BOARDBOOK 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

Barnfamiljens 
sömncoach! Ljuvlig 
bilderbok med saga 
och tips till föräldrar. 
Baseras på aktuell 
forskning och egna 
erfarenheter.

VISST KAN SALLY SÄL SOVA
Hanna Bergenkull och Maria Trolle
INBUNDEN 5 SEPT
BONNIER CARLSEN

Underfundigt och 
roligt om en igelkotts-
familj där allt går i 
baklås när en 
favoritmössa 
försvinner spårlöst. 
Om konsten att 
övervinna små 
hinder och klara av 
motgångar.

INTE UTAN MIN MÖSSA
Anna Lindsten
INBUNDEN 8 JUNI
BONNIER CARLSEN



BARN & UNG

En bok som gör 
tandborstningen roligare! 
I fem sagor lär Pelle 
Svanslös och hans 
vänner oss allt som är 
bra att veta om tänderna.

Vintriga akvareller, kärlek 
till katter och ett fint 
vardagligt äventyr i juletid.
"Kattjakten" är Lars Lerins 
fjärde barnbok, en 
berättelse i ord och 
akvarell.

En hyllning till världens 
bästa mormor. Vackra 
akvareller och njutbar 
läsning. Finstämt om 
vänskap över 
generationer.

KATTJAKTEN
Lars Lerin
HALVKLOTBAND 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

MORMOR VID HAVET
Moa Graaf
INBUNDEN 16 JUNI
BONNIER CARLSEN

PELLE SVANSLÖS SKOLA: BORSTA TÄNDERNA
Gösta Knutsson, Maria Frensborg 
och Lovisa Lesse
INBUNDEN 27 DEC -21
BONNIER CARLSEN

Avundsjuka och 
stormande känslor. 
Stora och små 
ämnen som går rakt 
in i hjärtat. Mäster-
liga illustrationer 
och imponerande 
enkelhet.

En jubileumsutgåva 
av Ulf Nilssons och 
Anna-Clara Tidholms 
älskade bilderboks-
klassiker. Vackert och 
vemodigt om livet, 
kärleken och döden.

Äntligen är det dags för 
godnattstund! Men den 
här gången blir det inte 
riktigt som pappa har 
tänkt sig. Bladvändande 
fantasi med stor igen-
känning som manar till 
kreativitet.

ADJÖ, HERR MUFFIN
Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm
HALVKLOTBAND 20 SEPT
BONNIER CARLSEN

GODNATTÄVENTYRET
Magnus Ljunggren och Per Gustavsson
INBUNDEN 2 MAJ
BONNIER CARLSEN

VEMS FEL?
Stina Wirsén
INBUNDEN 2 MAJ
BONNIER CARLSEN

Om att vara mycket liten 
och rädd, om hur det som 
är nytt och främmande 
kan skrämma och om 
att låta vänskap växa 
över tid. Allt skildrat med 
Maria Nilsson Thores 
karaktäristiska varma 
humor.

Humoristisk och ömsint 
bilderbok. Flerfaldigt 
prisbelönt och kritikerrosad. 
Om en fladdermusunges 
motstridiga känslor inför sin 
första skoldag.

Fem nya fristående kapitel 
om Saga som bor 
tillsammans med sin familj 
i ett av ”Gladhusen” på 
Solrosvägen. Här beskrivs 
små men livsviktiga ögon-
blick i en fem/sex-årings 
vardag.

ALDRIG I LIVET!
Beatrice Alemagna
INBUNDEN 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

SAGASAGOR. RAKETER, SMÅFÅGLAR 
OCH HUNGRIGA DINOSAURIER
Josefine Sundström och Emma Göthner
INBUNDEN 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

PLOPP!
Maria Nilsson Thore
HALVKLOTBAND 28 AUG
BONNIER CARLSEN

Finstämd feelgood i färg-
sprakande miljöer. Marta 
Altés är internationellt 
prisbelönt bilderboks-
skapare som med humor 
och värme skildrar djur 
med mycket mänskliga 
egenskaper.

Simon Jannerland har 
skapat ett galet och 
fartfyllt bildäventyr (men 
med en allvarlig och med-
mänskligt ton i grunden) 
om en pappa som går in i 
väggen. Eller rättare sagt 
gräver ner sig.

NY I STAN
Marta Altés
INBUNDEN 17 JAN
BONNIER CARLSEN

ETT DJUPT HÅL: I VÅRT KVARTER
Simon Jannerland
INBUNDEN 9 MARS
BONNIER CARLSEN

3-6 ÅR

Borsta tänderna-sången

Gapa som ett lodjur, 
borsten hälsar på

gnugga upp till vänster,  
in i minsta vrå städa alla sidor, 

varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt! 

Gapa som en tiger, 
borsten hälsar på

gnugga ner till vänster, 
in i minsta vrå

städa alla sidor, 
varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt! 

Titta på videon 
och sjung med!
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Gapa som en puma, 
borsten hälsar på

gnugga upp till höger,  
in i minsta vrå städa alla sidor, 

varje liten plätt

gnugga ner till höger,  
in i minsta vrå

Gapa som ett lejon, 
borsten hälsar på

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt!

städa alla sidor, 
varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixade vi lätt! 

I_Frensborg Lesse_Pelle Svanslös skola_Borstar tänderna.indd   11 2021-11-10   17:27

Bild från boken Pelle Svanslös skola. Borsta tänderna. Författare: Maria Frensborg, efter Gösta Knutssons berättelser om Pelle Svanslös. Illustratör: Lovisa Lesse

Scanna QR-koden för att 
skriva ut Pelle Svanslös 
Borsta-tänderna-affisch. 
Helt gratis!



BARN & UNG

Det blir morotsfeber i 
den tolfte fristående 
boken om Super-Charlie. 
Träffsäker skildring av det 
smått kaotiska småbarns-
livet.

Hyllning till ordet, boken 
och den gemensamma 
läsningen. Fylld med ännu 
mer högläsning och stora 
mängder skratt. Boken 
tvingar läsaren att fåna 
sig, klura på ett och annat 
och säga snälla saker.

En fantasifull under-
vattenssaga som tar 
läsaren med på ett 
äventyr bland rullande 
vågor, saltstänkta 
stränder och dansande 
sjöhästar.

BOKEN SOM ABSOLUT INTE VILLE BLI LÄST
David Sundin och Caroline Linhult
INBUNDEN 28 AUG
BONNIER CARLSEN

SAGAN OM SJÖNÖFF OCH MUSTANG
Erik Magntorn och Therese Vildefall
INBUNDEN 25 APRIL
BONNIER CARLSEN

SUPER-CHARLIE OCH MOROTSMASSAKERN
Camilla Läckberg och Therese Vildefall
HALVKLOTBAND 5 SEPT
BONNIER CARLSEN

Vampyren Pyro blir alltid 
lämnad först, och hämtad 
sist på Skräckis, för hans 
föräldrar kan bara vara ute 
när det är mörkt. När det är 
matdags får Pyro special-
kost, varje dag samma 
påse blodjuice. 

Stackars spökflickan Boo! 
Inte nog med att hon är 
osynlig, hon blir också 
bortglömd på frukt-
stunden, utanför i leken 
och omkullsprungen i 
hallen eftersom ingen 
ser henne.

Monsterungen Bite är 
en av de minsta på 
förskolan. Han fattar 
ingenting - tycker de stora 
barnen - bara kladdar ner 
och biter sönder saker. Men 
är det verkligen så att Bite 
inte förstår någonting?

BARNEN PÅ SKRÄCKIS. OSYNLIGA BOO
Ylva Hällen, Sara Edwardsson 
och Mattias Andersson
INBUNDEN 3 JAN
BONNIER CARLSEN

BARNEN PÅ SKRÄCKIS. KLISTRIGA BITE
Ylva Hällen, Sara Edwardsson 
och Mattias Andersson
INBUNDEN 28 FEB
BONNIER CARLSEN

BARNEN PÅ SKRÄCKIS. SUPERALLERGISKA PYRO
Ylva Hällen, Sara Edwardsson 
och Mattias Andersson
INBUNDEN 28 JULI
BONNIER CARLSEN

Mumintrollet vaknar 
ur sitt vinteride alldeles 
för tidigt och kan inte 
somna om. Utanför 
Muminhuset är världen 
vit och vinterns 
hemligheter står redo 
att upptäcka.

Stämningsfullt julmys med 
barnens favoritmöss Musse 
och Helium! Underbara 
illustrationer och färgstarka 
miljöer.

En sagosamling med allas 
favoritkatt Pelle Svanslös! 
Här samsas vintriga sagor 
med julklappsrim, 
mumsiga recept och 
stämningsfulla sånger. 

JUL MED MUSSE & HELIUM. 
I VÄNTAN PÅ TOMTEN
Camilla Brinck
INBUNDEN 18 OKT
BONNIER CARLSEN

VINTER MED PELLE SVANSLÖS. SAMLINGSVOLYM
Gösta Knutsson, Maria Frensborg, Åsa Rönn, 
Michael Rönn, Lovisa Lesse och Ingrid Flygare
INBUNDEN 12 OKT
BONNIER CARLSEN

MUMINTROLLEN OCH DEN FÖRSTA SNÖN
Cecilia Davidsson, Tove Jansson, 
Alex Haridi och Maya Jönsson
INBUNDEN 3 OKT
BONNIER CARLSEN

En faktabok för alla 
djurälskande barn om 
hur djur över hela världen 
sover. Skrivna av experter 
från svenska världs-
naturfonden WWF, med 
foton och illustrationer av 
Oskar Jonsson.

En varm och innerlig 
berättelse i tre kapitel 
om lucia, jul och nyår 
tillsammans med sexåriga 
Lou. Mysig högläsning 
med många illustrationer.

En fascinerande faktabok 
för alla djurälskande barn 
om vad djur äter och hur.
Skriven av experter från 
svenska världsnatur-
fonden WWF, med foton 
och illustrationer av Oskar 
Jonsson.

JUL I MITT HUS
Gabi Frödén
INBUNDEN 18 OKT
BONNIER CARLSEN

DJUREN ÄTER
WWF och Okar Jonsson
INBUNDEN 16 SEPT
BONNIER CARLSEN

DJUREN SOVER
WWF och Oskar Jonsson 
INBUNDEN 16 SEPT
BONNIER CARLSEN
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MINOO SHAMS: "JAG VILL FÅ MINA ELEVER ATT 
VARA STOLTA ÖVER SINA MODERSMÅL"
Minoo Shams debuterade 2020 med 
"Maryam och mormorsmålet". Nu är 
hon aktuell med tredje boken om 
Maryam, "Maryam och svårkänslan". 
Här berättar hon om bakgrunden till 
serien och relationen till modersmålet.
"När jag började skolan i Iran, hade jag en 
klasskamrat som kom från Azerbajdzjan-
provinsen. Hennes modersmål var azeri och hon 
talade ingen persiska. Hon skämdes över att 
inte kunna språket, och läraren brukade göra 
narr av henne för det. Jag var hennes första 
vän. Och de första orden jag lärde mig på 
azeri, lärde jag mig av henne. 
    Tjugo år senare, när jag utbildade mig till 
lärare i Sverige, bestämde jag mig för att få 
mina elever att vara stolta över sina modersmål. 
Kanske såddes de första fröna till boken om 
Maryam under den tiden.

En hel del av mina minnen från barndomen i 
Iran speglas i Maryam och hennes mammas 
minnen i boken. Även flykten från Iran och 

känslan när man tar farväl av sitt hem, 
saknaden efter alla betydelsefulla människor 
som blir kvar.
     Jag har haft turen att få uppleva barnens 
vackra värld under mina år som förskollärare i 
Sverige. För barnen existerar inga geografiska 
gränser. Och jag önskar att de vuxnas värld en 
dag ska likna barnens värld mer."

/ Minoo Shams

Foto Caroline Andersson Renaud

Minoo Shams

Född: 1963
Bor: Stockholm
Gör: Är till vardags förskollärare. Minoo 
debuterade 2020 med barnboken
 "Maryam och mormorsmålet".

MARYAM OCH SVÅRKÄNSLAN
Minoo Shams och Katarina Strömgård
INBUNDEN 22 SEPT
BONNIER CARLSEN

ÅTTA, SNART NIO
Rose Lagercrantz och Rebecka 
Lagercrantz
INBUNDEN 12 SEPT
BONNIER CARLSEN

SPÖKBYRÅN. FALLET MED DEN 
FARLIGA DIMMAN
Kristina Ohlsson och Moa Wallin
INBUNDEN 4 APRIL
BONNIER CARLSEN

SPÖKBYRÅN. FALLET MED DEN 
STORA TÅGOLYCKAN
Kristina Ohlsson och Moa Wallin
INBUNDEN 14 OKT
BONNIER CARLSEN

Svårkänslan 
svartsjuka. 
Populär kapitelbok 
om vänskap för 
lågstadiet. Om när 
glädje byts mot 
avundsjuka.

Barnens 
favoritmöss! Unik 
och myllrande 
fantasivärld full av 
äventyr.

Händelserikt om 
det svåra i att vara 
snäll. Om en dum 
kusin som visar 
sig vara en verklig 
vän.

Har du råkat ut för 
spökerier? Då kan 
du ringa till Spök-
byrån! Rafflande 
och klurig läsning 
för lågstadieåldern  
med stämnings-
fulla bilder.

Idag ska Dim-
dalens tågstation 
äntligen öppna 
igen. Den har varit 
stängd i hundra 
år. Elsa och Kalle 
från Spökbyrån 
är där.

STORA BOKEN OM LASSEMAJAS 
DETEKTIVBYRÅ
Martin Widmark och Helena Willis
INBUNDEN 10 OKT
BONNIER CARLSEN

LasseMajas 
detektivbyrå fyller 
20 år! Maffig 
jubileumsbok med 
en guide till alla 
mysterier och 
historien om hur 
allting började.

MASKERADMYSTERIET
Martin Widmark och Helena Willis
INBUNDEN 24 AUG
BONNIER CARLSEN

I det här mysteriet 
har Vallebyborna 
tagit på sig sina 
knasigaste 
kostymer för 
att fira Vallebys 
grundare, Valeria 
von Konkarongen.

MUSSE & HELIUM. 
EN OVÄNTAD VÄNDNING
Camilla Brinck
INBUNDEN 7 JUNI
BONNIER CARLSEN

BERÄTTELSER FRÅN VALLEBY. 
DET MYSTISKA BREVET
Martin Widmark och Helena Willis
INBUNDEN 25 FEB
BONNIER CARLSEN

Lär känna Valle-
bys invånare! Här 
träffar vi de kluriga 
bröderna Bacon, 
som måste hjälpa 
brevbärare Franco 
Bollo att leverera 
ett brev. 

Missa inte den första och andra 
delen i serien om Maryam!



Yumi & Tomu är you-
tubers från Uppsala som 
blivit omåttligt populära. 
Rikt illustrerad bok om 
utmaningar, vänskap och 
kampen mot den onde 
spelmästaren. För att klara 
utmaningarna behövs 
läsarens hjälp. 

Sista delen i Ylva Hällens 
och Marcus Gunnar 
Petterssons älskade 
fantasyserie om de fyra 
barnen i Väktarstjärnan 
som måste vinna kampen 
mot ondskan i Ylvania.

Andra delen i det 
actionspäckade 
rymdäventyret "Mars tur 
och retur" – för alla som 
drömmer om att en dag få 
utforska universum. Resan 
till den röda planeten 
fortsätter.

Den andra fristående 
boken i Martin Widmarks 
mysrysliga serie om 
monsteragenten Nelly 
Rapp. Boken ges ut på nytt 
med illustrationer av Emil 
Maxén. Läskigt, roligt och 
lättläst för nybörjarläsaren.

Hisnande resa bland 
vetenskapliga fenomen. 
En storslagen vetenskaplig 
”coffee table book” att 
förlora sig i och läsa om 
och om igen.

Alla Pokémon i hela 
världen samlade i en 
extra stor handbok. 
Sprängfylld uppdaterad 
utgåva. Fakta om fler än 
875 pokémon, statistik 
och detaljerade bilder.

På SVT har tävlings-
programmet "Labyrint" blivit 
en succé bland tittarna. Tre 
barn hamnar i Daidalos 
undervattensvärld! Det 
kommer krävas både list, mod 
och en hel del samarbete för 
att de ska lyckas ta sig hem 
igen. 

Bli monsteragent du med 
och spela rollspel med 
Nelly Rapp! I egenskap av 
monsteragent skapar du din 
egen berättelse med hjälp 
av tärning, spelledare och 
spelkompisar. 

Faktabok om människans 
nyfikenhet. Färgstarkt och 
spännande om människans 
vilja att utforska världen. 
Underhållande och 
allmänbildande för både 
barn och vuxna.

En djupdykning ner i 
haven! Det här är boken 
för barn som vill veta mer 
om de gåtfulla, smarta 
och fascinerande 
bläckfiskarna. Med livfulla 
illustrationer för hela 
familjen.

Dagens Robin Hood? 
Moraliska tvivel och klurig 
humor. Zashas pappa 
sitter i fängelse, och allt fler 
bevis pekar mot att han är 
oskyldigt dömd.

Populära SVT-serien, nu 
som bok. Humorfylld 
faktabok om tortyr, 
blodbad och historiens 
mest hatade regenter.
En resa genom tid och 
rum med historiens värsta 
rötägg.

YUMI & TOMU. I SPELMÄSTARENS HÄNDER
Tomu, Yumi, Maria Frensborg och Gustaf Lord 
INBUNDEN 20 MAJ
BONNIER CARLSEN

YLVANIA: LYSANDE TRÄDETS HEMLIGHET
Ylva Hällen och Marcus Gunnar Pettersson
KARTONNAGE 5 OKT
BONNIER CARLSEN

MARS TUR OCH RETUR: RYMDRESAN
Roger Dackegård, Lova Eriksson och 
Mattias Andersson
INBUNDEN 20 SEPT
BONNIER CARLSEN

LABYRINT. DE TRE NYCKELSTENARNA
Manne Lindwall och Pelle Magnestam
INBUNDEN 14 APRIL
BONNIER CARLSEN

DILLSTALIGAN. FÄNGELSEKUPPEN
Jens Lapidus, Hedda Lapidus  
och Gustaf Lord
INBUNDEN 28 MARS
BONNIER CARLSEN

NELLY RAPP OCH FRANKENSTEINAREN
Martin Widmark och Emil Maxén
INBUNDEN 21 MARS
BONNIER CARLSEN

NELLY RAPPS ROLLSPELSBOK ... 
Martin Widmark, Johan Broman 
och Emil Maxén
INBUNDEN 2 OKT
BONNIER CARLSEN

VÄRLDENS VÄRSTA KUNGAR
Annika Meijer, Sofia Bergström 
och Johanna Kristiansson
INBUNDEN 17 OKT
BONNIER CARLSEN

VETENSKAPENS ABC
Rasmus Åkerblom och Maya Jönsson
INBUNDEN 1 JULI
BONNIER CARLSEN

MÄNNISKANS LÅNGA RESOR
Anders Nyberg
INBUNDEN 17 OKT
BONNIER CARLSEN

STORA BOKEN OM BLÄCKFISKAR
Celia Svedhem och Filippa Widlund
INBUNDEN 10 JUNI
BONNIER CARLSEN

POKÉMON: EXTRA STORA HANDBOKEN
Övers. Eva Andreasson
HÄFTAD 15 MARS
BONNIER CARLSEN

BARN & UNG

6-9 ÅR



BARN & UNG

Fjärde delen i serien om 
Vilde och käpphästarna. 
Orättvisor på 4H-gårdens 
käpphästläger ställer 
plötsligt vänskapen på 
prov. Varm och vardags-
nära med hög igenkänning 
för barn och vuxna.

Allas favoritshettis Sigge! 
Den internationella 
shettistävlingen i Danmark 
närmar sig med stormsteg. 
Men plötsligt börjar Sigge 
halta! Det blir känslo-
stormar, vänskap och 
tävlingsnervositet.

Måns Gahrtons och 
Johan Unenges älskade 
böcker om familjen 
Rantanen på Hotell 
Gyllene (Kn)orren lockar 
hela familjen till skratt. Den 
tjugoförsta delen i serien.

Blodisande skräck för 
nybörjarläsaren. Om 
farliga önskningar som går 
i uppfyllelse. Läs på egen 
risk!

Mysrysligt på 4H-gården i 
Bäckby. Jakob övertygad 
om att Loke, den nya 
hästen på 4H-gården, är 
en bäckahäst. Roya säger 
att Bäckahästen inte finns. 
Men kan verkligen Jakob ha 
inbillat sig alltihop?

Experimentera med 
9-åriga Beppe Singer 
och hans farmor. Här 
berättar farmor om 
olika uppfinningar som 
katapulten och anti-
biotika. Varför uppfinner 
vi människor saker?

Sprudlande fantasi och 
skruvad humor. Om att vilja 
passa in med en excentrisk 
farmor som alltid vill göra allt 
tvärtom. En kortare och mer 
lättläst bok om Lisbet och 
Sambakungen.

Sigge älskar att spela 
TV-spelet Superkaninens 
värld. Men problemet är att 
spelet är jättesvårt ... Sigge 
misslyckas gång på gång. 
Och vad händer då i spelet?
För nybörjarläsaren med 
mycket bilder och action.

Lättläst deckare med miljö-
tema. En stor båt kraschar in 
i kajen vid fabriken i den lilla 
norska byn. Olja läcker ut. 
Kommer det från båten eller 
kan det vara den rika fabrik-
sägaren som dumpar oljan i 
vattnet? Det blir ett uppdrag 
för Klimatklubben.

Hurmor för läsovana! 
Sanna ska fixa ett 
halloweenkalas. Det är 
visserligen inte halloween 
och det var flera månader 
sedan hon fyllde år. Men 
Sanna gillar halloween. 
Och framför allt gillar hon 
presenter!

Rysmysig serie för 
nybörjaren. Spänning på 
lagom nivå i skolmiljö. 
För nybörjaren som gillar 
spöken.

Det är yngre järnålder i 
en liten by någonstans i 
Sverige. En völva vaknar 
på morgonen och kan inte 
hitta sin heliga stav. Rikt 
illustrerat för nybörjarläsare 
som kombinerar historiska 
fakta med spänning.

VÄRLDENS SÄMSTA LOV
Jenny Bicho och Andrea Femerstrand
INBUNDEN 23 JUNI
BONNIER CARLSEN

ÄLSKADE SIGGE
Lin Hallberg och Margareta Nordqvist
KARTONNAGE 2 MAJ
BONNIER CARLSEN

HOTELL GYLLENE KNORREN: 
DE MYSTISKA SÖMNTUTORNA
Måns Gahrton och Johan Unenge
KARTONNAGE 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

LISBET OCH SAMBAKUNGEN. EN APELSIN 
BLAND PÄRON
Emma Karinsdotter och Agnes Jakobsson 
INBUNDEN 7 SEPT
BONNIER CARLSEN

MYSTISKA SKOLAN. BLODMÅNE
Katarina Genar och Alexander Jansson
INBUNDEN 5 SEPT
BONNIER CARLSEN

TOMTEN
Petrus Dahlin och Johanna Kristiansson
INBUNDEN 3 OKT
BONNIER CARLSEN

SUPERKANINEN RÄDDAR VÄRLDEN!
Thomas Flintham
Övers. Eva Andreasson
INBUNDEN 3 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

DEN FÖRSVUNNA STAVEN
Jenny Edvardsson och Filippo Vanzo
INBUNDEN 18 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BÄCKAHÄSTEN
Angelica Öhrn och Andrea Femerstrand
INBUNDEN 20 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

DE SVARTA SVANARNA
Ruth Lillegraven och Jens Kristensen
Övers. Ylva Kempe 
INBUNDEN 1 APRIL
BOKFÖRLAGET HEDVIG

VÄRLDENS SÄMSTA KALASFIXARE
Anna Hansson och Maria Källström
INBUNDEN 7 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BEPPE OCH FARMOR – TÅRTKATAPULTEN
Beppe Singer och Lena Forsman
INBUNDEN 1 JULI
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BARN & UNG
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Andra delen i Dogstars. Den 
här gången måste Anna, 
Sandro och hunden Rufus 
bege sig till Gasklockorna 
- stadens farligaste kvarter. 
Men det de hittar på vägen 
får Anna att ifrågasätta om 
hennes nya vänner verkligen 
går att lita på ...

Tredje delen i den spän-
nande och rikt illustrerade 
serien "Kepler62". Jordens 
naturresurser minskar och 
regeringen beslutar att 
skicka ut ett antal barn på 
en expedition i rymden, för 
att utforska om liv är 
möjligt på en annan 
planet.

Fjärde delen i "Kepler62".
Efter den farliga resan 
anländer Ari, Joni, Marie 
och de andra barnen 
slutligen till målet och 
det visar att planeten är 
livsdugligare än de väntat 
sig. Men nya utmaningar 
uppenbarar sig.

Världshaven bär på många 
outforskade hemligheter. 
Ana Dakkar tänker bli en 
av dem som utforskar dem! 
Episkt undervattensäventyr 
med häpnadsväckande 
upptäckter, tragedier och 
rivalitet i en kapplöpning 
mot dödliga fiender.

Spänning, magi och 
vänskap! Ny blad-
vändande serie med 
inslag av magi. Mystiska 
händelser och oanade 
konsekvenser leder till 
att Miranda ställs inför 
ett omöjligt val. 

I den sjunde fristående boken 
om Kung Pow har en atom-
ubåt med kärnvapen kapats. 
Sam, Ju och Aisha följer efter 
ubåten och hittar den i en 
djuphavsgrav nära en hemlig 
diamantgruva. 

Succéserien i färg! 
Ett unikt fantasyepos för 
mellanåldern. Del tre i serien 
"Mylingen" tar vid precis där 
"Grimmen", den andra 
boken i serien, slutade.

Hårresande och blod-
drypande skräck skriven av 
nordens bästa barn- och 
ungdomsförfattare. När Evas 
gammelmormor bestämmer 
sig för att dela ut arvet i 
förtid blir Eva glad. Men Eva 
får bara en läskig gammal 
docka, Isabell Viktoria.

Hårresande, smygande 
och bloddrypande. När 
Niko och Simen får höra 
att ett mord ska ha skett 
i ett hus i närheten blir 
de genast nyfikna. De 
måste ta reda på om den 
fruktansvärda historien 
är sann!

Tredje delen i serien 
"Flatworld". En kille i sexan 
har försvunnit. Hela skolan 
är paralyserad, alla frågar 
sig vad som har hänt.
Sven och de andra i 
Skölden misstänker att 
försvinnandet har något att 
göra med Flatworld.

Succéserien i färg! 
Del fyra i "PAX". Bröderna 
Alrik och Viggo har hjälpt 
en myling som har härjat 
i Mariefred att få ro, men 
vad de inte vet är att den 
mystiska Iris smider sina 
egna planer.

DOGSTARS DEL 2. UPPDRAG I 
GASKLOCKORNA
Mårten Sandén och Lisa Medin
KARTONNAGE 5 SEPT
BONNIER CARLSEN

KEPLER62: RESAN
Timo Parvela, Bjorn Sortland och Pasi Pitkänen 
Övers. Marjut Hökfelt
INBUNDEN 17 JAN
BONNIER CARLSEN

KEPLER62: PIONJÄRERNA
Timo Parvela, Bjorn Sortland och Pasi Pitkänen 
Övers. Marjut Hökfelt
INBUNDEN 20 JUNI
BONNIER CARLSEN

KUNG POW. DIAMANTGRAVEN
Ola Lindholm, Johan Lindqvist 
och Henrik Jonsson 
KARTONNAGE  10 OKT
BONNIER CARLSEN

VÅLNADERNA PÅ KNEKTSLÄTTEN
Nils Håkanson och Johan Leion
KARTONNAGE 21 OKT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

PAX. MYLINGEN
Åsa Larsson, Ingela Korsell och 
Henrik Jonsson
INBUNDEN 28 SEPT
BONNIER CARLSEN

PAX. BJÄRAN
Åsa Larsson, Ingela Korsell och 
Henrik Jonsson
INBUNDEN 28 SEPT
BONNIER CARLSEN

DJUPENS DOTTER
Rick Riordan
Övers. Ylva Spångberg
DANSKT BAND 25 MAJ
BONNIER CARLSEN

DOCKAN
Ingunn Aamodt 
Övers. Ylva Kempe
KARTONNAGE 29 SEPT
BONNIER CARLSEN

SKRÄCKENS HUS
Arne Svingen
Övers. Barbro Lagergren
KARTONNAGE  28 SEPT
BONNIER CARLSEN

HERRGÅRDENS HEMLIGHET
Elin Säfström 
KARTONNAGE 16 SEPT
BONNIER CARLSEN

BARN & UNG

9-12 ÅR
Första delen av fyra om de 
unga hjältarna Dogstars, 
alla med sin speciella 
superkraft. Hjältar, hundar 
och hejdlös humor i ny 
serie av Mårten Sandén!

DOGSTARS DEL 1. ETT NYTT HOPP
Mårten Sandén och Lisa Medin
KARTONNAGE 9 MARS
BONNIER CARLSEN



BARN & UNG

Fantasi och verklighet vävs 
ihop i Katarina Genars 
stämningsfulla debut-
bok från 2010. Denna 
spännande och suggestiva 
barnroman kommer nu i en 
efterlängtad nyutgåva.

I skuggan av det gamla 
nedlagda glasbruket ligger 
”Idyllen” dit Tyra just har 
flyttat med sin familj. Det 
sägs att bruket stängdes 
plötsligt för länge sedan, 
men ingen vet varför. Dåtid 
och nutid vävs samman.

Hockeytaktik för livet! Bill 
Åström, son till en legen-
darisk NHL-spelare, satsar 
all sin tid på det lokala 
hockeylaget Björnbyns 
IK. Men det är något som 
håller på att hända i laget. 
Högt tempo om hur svårt 
det kan vara att hålla ihop 
ett lag.

Kusligt roliga 
berättelser. Zombies, 
vampyrer, spöken, 
mumier och Greg 
Heffley blir besatta 
av demoner. 

Gastkramande spänning i 
historisk juletid blandas med 
magisk folktro i denna 
skickligt berättade advents-
bok uppdelad i 24 kapitel.

Vad är egentligen 
vetenskap? Med tydliga 
exempel och en stor 
portion humor guidar 
den välkända medicinska 
forskaren Emma Frans 
oss genom vetenskapens 
fantastiska – och ibland 
snåriga – djungel.

Det är andlöst och 
smärtsamt spännande 
när Stina Nilsson avslutar 
triologin om Liv och Frida 
med "Det svarta havet".

Sväva in i en värld där 
enhörningar är verkliga och 
blodtörstiga. En hisnande 
värld med antihjältar, magi, 
enhörningar och mörka 
hemligheter. För alla Percy 
Jackson och Eragon-fans.

Elin Eks Athena är en schysst 
kompis som med stark själv-
känsla och ostoppbar attityd 
försöker förändra världen till 
det bättre.

Vi lever i en tid när fakta 
ifrågasätts och ibland 
ersätts av ”alternativa 
fakta” – men vad är det 
ens? En bok som vrider 
och vänder på vad som 
egentligen är fakta och 
åsikter och belyser hur 
felaktig information kan 
leda till felaktiga beslut.

Fjärde delen i en smart 
pusseldeckare i högt 
tempo. Vi får följa de tre 
vännerna och hunden 
Egon i deras nervkittlande 
jakt på gravplundrar-
gåtans lösning.

"Moorland Riders" är en 
bokserie fullproppad med 
hästar, vänskap och härligt 
stallhäng! Frossa i 
hästäventyr med starka 
känslor. 

EN HEMLIG VÄN
Katarina Genar 
KARTONNAGE 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

GLASFÅGELNS GRAV
Katarina Genar 
KARTONNAGE 17 JAN
BONNIER CARLSEN

LÄGG AV!
Marie Oskarsson och Ida Björnstad 
KARTONNAGE 3 AUG
BONNIER CARLSEN

DET SVARTA HAVET
Stina Nilsson
KARTONNAGE 6 SEPT
BONNIER CARLSEN

GRAVPLUNDRARGÅTAN. CLUE 4
Jørn Lier Horst
Övers. Barbro Lagergren
KARTONNAGE 27 JUNI

ROWLEY JEFFERSONS SUPERSCHYSSTA SPÖKHISTORIER
Jeff Kinney
Övers. Johan Andreasson
KARTONNAGE 21 MARS
BONNIER CARLSEN

DEN DOLDA KRAFTEN
A.F. Steadman
Övers. Torun Lidfeldt Bager
DANSKT BAND 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

DEN NYA HÄSTEN
Star Stable Entertainment och 
Catherine Hapka
KARTONNAGE 2 SEPT
BONNIER CARLSEN

MÖRKA JULNÄTTER
Camilla Lagerqvist och Lina Blixt
INBUNDEN 3 OKT
BONNIER CARLSEN

ATHENA. TILL SISTA DROPPEN!
Elin Ek och Chrissie Zullo
KARTONNAGE 13 APRIL
BONNIER CARLSEN

HAR DU FEL?
Jason Timbuktu Diakité, 
Matilda Westerman och Andrea Pippins
INBUNDEN 12 SEPT
BONNIER CARLSEN

TÄNK SOM EN FORSKARE
Emma Frans och Anders Végh Blidlöv
INBUNDEN 15 JUNI
BONNIER CARLSEN

BARN & UNG

9-12 ÅR
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Systerskapet är splittrat. 
Anne är försvunnen och 
har förlorat sin älskade 
häst Concorde. Lisa, Alex 
och Linda ger sig iväg på 
en desperat jakt för att 
rädda Anne i Pandoria. 
Star stable, världens 
snabbast växande 
datorspel om hästar.

Andra delen i ett storslaget 
vikingaäventyr. En episk 
och rikt illustrerad 
berättelse om hämnd 
och vänskap bland 
barnsoldater i ett 
ogästvänligt Birka.

Ett vindlande skogsäventyr 
med starka sagoinslag. 
Magiskt aktuell om skog, 
folktro, släkthistoria och ett 
livsviktigt uppdrag.

Det är tidig höst när 
grodorna dyker upp i 
Hejdafors. De är överallt, 
ingen vet var de kommer 
ifrån. Samtidigt flyttar en ny 
granne in i huset mittemot 
Lillos. Slukande spännande 
och känslofylld läsning 
rotad i den nordiska 
mytologin.

En storslagen fantasyserie 
med inslag av nordisk 
mytologi! I den nagel-
bitande andra delen i 
serien "Landet Bortom" 
leds läsaren ner i de 
mörkaste vättehålorna, 
över snötäckta slagfält och 
till magiska gejsrar i jakten 
på Nattramnen.

Allt 11-åriga Lionel Silver vill 
göra är att spela Golden 
Goal – världens bästa 
tv-spel. Det finns bara ett 
problem, Lionels föräldrar 
har tagit bort hans enda 
timme skärmtid. Kärleken 
till e-sport och fotboll. 
Spännande och roligt om 
jakten på skärmtid.

Humor och horror! 
Ebenezer Tweezer är slät och 
rosig, men är i själva verket 
511 år. På vinden bor en best 
som ger honom en magisk 
dryck. Men den är inte gratis. 
Besten vill varje år ha något 
speciellt att äta … 

Fartfyllt och hisnande om 
Sverige förr i tiden. Historisk 
spänningsserie baserad på 
verkliga händelser. Robin 
Hood möter Kulla-Gulla.

Första delen i "Svarta 
rosorna", om tre modiga ung-
domar som bestämmer sig 
för att stå upp mot nazisterna. 
Sommaren 1943 ska Maja 
fylla tretton år. Bara några mil 
ifrån den lilla värmländska 
byn där hon bor tas judiska 
familjer tillfånga och skickas 
till koncentrationsläger.

Året är 1943 och 
Maja, Hilde och Ben 
har startat motstånds-
gruppen Svarta rosorna. 
Tillsammans vill de 
kämpa mot nazisterna 
som befinner sig på 
andra sidan den norska 
gränsen. Del två i serien 
"Svarta rosorna".

Hur kan en förälder få dö? 
Nicolaus är bara ett barn 
och föräldrar borde inte 
dö. Men den här ljumma 
julinatten är inget som det 
borde. En säregen och 
vacker barnroman som inte 
väjer för det som gör ont 
eller för guldkantad magi.

T2:B2 ÖDESRYTTARNA. FÅNGEN I PANDORIA
Helena Dahlgren och Star Stable Entertainment
KARTONNAGE 15 MARS
BONNIER CARLSEN

ASYNJA: FREJAS SVÄRD
Elisabeth Östnäs och Lina Neidestam
KARTONNAGE  7 JUNI
BONNIER CARLSEN

ÄLGKUNGEN
Maria Hellbom
KARTONNAGE 30 DEC -21
BONNIER CARLSEN

BESTEN OCH BETTY
Jack Meggitt-Phillips och Isabelle Follath
Övers. Björn Wahlberg
KARTONNAGE 6 APRIL
BONNIER CARLSEN

SILVERMANNEN
Sara Mauritzon och Alvaro Tapia
KARTONNAGE 14 APRIL
BONNIER CARLSEN

HEMMET FÖR BORTRÖVADE BARN: POJKE 265
Camilla Lagerqvist
KARTONNAGE 22 MARS
BONNIER CARLSEN

FYRA MINUTER ÖVER TOLV
Conny Palmkvist
KARTONNAGE 8 JUNI
BONNIER CARLSEN

ALBA OCH NATTRAMNENS GRAV
Mårten Gisby och Henrik Johansson
KARTONNAGE 1 MARS
BONNIER CARLSEN

UPPDRAGET
Camilla Lagerqvist
HALVKLOTBAND 1 JUNI
BONNIER CARLSEN

ISBARNEN
Camilla Lagerqvist
HALVKLOTBAND 1 JUNI
BONNIER CARLSEN

GAMERS: TAPPA KONTROLLEN
Andreas Palmaer och Jonas Källberg
INBUNDEN 2 MAJ
BONNIER CARLSEN

BARN & UNG

9-12 ÅR

Första delen i serien 
"Världen brinner". Här 
ger sig Leah, Erik och 
elementens väktare i kast 
med luftföroreningarna. 
Halsbrytande fantasy-
äventyr för att rädda 
planeten. Boken lyfter 
teman som girighet och 
klimatförnekelse.

DEN OSYNLIGA FIENDEN
Lisa Westerlund
KARTONNAGE 21 JUNI
BONNIER CARLSEN



LÄTTLÄST 9-12 ÅR

MADELEINE BÄCK: " I DEN LILLA HÅLAN DISA-
BERG TAR MAN HÖGTIDER PÅ BLODIGT ALLVAR"
Madeleine Bäck är välkänd författare 
bland skräckfantaster i alla åldrar. Nu 
är hon aktuell med serien "De seende", 
lättlästa skräckberättelser för mellan-
åldern som utspelar sig under svenska 
högtider.
"De Seende" handlar om de två tvillingarna 
Lucia och Albin som flyttar till Disaberg, en håla 
mitt ute i de mörka skogarna i norr. Men det är 
något konstigt med platsen och människorna 
som bor där.

I den första boken "Disablotet på valborg" bär 
ortsborna otäcka masker under valborgs-
mässonatten och talar om ett mörker som inte 
får slippa igenom. I uppföljaren "De dödas 
återkomst" besöker tvillingarna kyrkogården 
under allhelgona. Men efter besöket börjar 
Lucia bete sig konstigt.

Inspirationen till serien är Madeleine Bäcks 
fascination för svenska, ålderdomliga högtids-
traditioner, berättar hon. 

– Det finns så mycket intressant, udda och otäckt 
att leta i där. Så tänkte jag att det vore kul att 

skriva om en trakt där de faktiskt firar högtider, 
på blodigt allvar. Som filmen Midsommar, fast 
för barn.

Vem hoppas du ska läsa serien?

– Mellanstadiebarn som söker en lättläst, rolig 
och gastkramande serie att följa. Jag hoppas 
att de läser för sina föräldrar och skrämmer dem 
med!

Disaberg är en håla mitt ute i de mörka skogar-
na i norr. Du har ofta ett landsbygdsperspektiv i 
dina böcker. Hur kommer det sig?

– Enkelt. Det är utanför betongen som magin 
finns. Många barn och unga verkar inte få nog 
av hemska, otäcka och mysrysliga berättelser.

Vad är det är med skräck som så många lockas 
av, tror du?

– Skräck är till sin natur läskigt och därmed 
aningen förbjudet. Klarar man av nervpirret 
känner man sig nästan som en hjälte efteråt. 
Den känslan är oslagbar!

Foto Camilla Lindqvist

Madeleine Bäck
Född: 1976
Bor: Utanför Stockholm
Gör: Är författare, journalist och biolog. 
Hon skriver främst skräck- och spännings-
böcker för barn och unga.

BARN & UNG

FARA I KIKAREN
Cecilia Fransson och Stella Spente
KARTONNAGE 19 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

MINA KÄNSLOR OCH JAG
Liv Svirsky och Mattias Andersson
INBUNDEN 8 FEB
BOKFÖRLAGET HEDVIG

MOT TOPPEN. SARAH SJÖSTRÖM
Andreas Palmaer och 
Valentin Schönbeck
INBUNDEN 5 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

VARGFLICKAN 4. FÖRRÄDAREN
Anh Do och Lachlan Creagh 
Övers. Ylva Kempe
KARTONNAGE 9 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Historisk deckare! 
Sverige, hösten 
1897. Alma är tolv 
år och dotter till 
polismästaren i 
Marberg. En sen 
kväll hittas en död 
kropp i stadens 
bibliotek. 

Lättläst skräck! 
Under allhelgona 
besöker tvilligarna 
Lucia och Albin 
kyrkogården i 
Disaberg. Men 
efter besöket 
börjar Lucia bete 
sig konstigt.

En lättläst bok 
om känslor! 
Intressanta fakta 
för att bättre kunna 
förstå sina egna 
känslor och andras.

Sarah Sjöström 
är en av Sveriges 
bästa simmare 
genom tiderna. 
Det här är en 
grafisk roman om 
hennes väg mot 
toppen.

Fjärde delen i 
"Vargflickan". Med 
gigantiska ormar, 
ödlor och en helt 
ny vargflock att 
kämpa mot kom-
mer Vargflickan 
behöva all sin list 
... och sina vänner!

BENNY SPÖKAR
Tom Erik Fure och Ingvild Th. 
Kristiansen
Övers. Lars Ahlström
KARTONNAGE 20 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Den sprallige 
Benny är tillbaka 
med nya upptåg! 
Det blir humor, 
lite kärlek och ett 
hemsökt hus ... 
eller?

MÅSTE VÅGA!
Mia Kim och Sissel Gustafsson
KARTONNAGE 30 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Wille och Mira får 
reda på att teater-
gruppen ska sätta 
upp Askungen på 
sexornas vårbal. 
Hur ska de våga 
spela upp något 
framför dem?

DE DÖDAS ÅTERKOMST
Madeleine Bäck och 
Robert Vallmark
KARTONNAGE 28 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

TUFF FIGHT
Ingrid Jönsson och Lisa Medin
KARTONNAGE 1 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Aisha älskar 
karaten och vet 
att hon kan bli 
bäst. När Aishas 
föräldrar förbjuder 
henne från att åka 
på träningslägret 
finns det bara en 
sak att göra.



FATTA SVÅRT. BIG BANG
Oskar Degard
INBUNDEN 30 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

DET VISSTE DU INTE OM SPIONER 
Oskar Degard
INBUNDEN 30 SEPT 
BOKFÖRLAGET HEDVIG

EN DAG SOM KOCK
Oskar Degard
INBUNDEN 25 MARS 
BOKFÖRLAGET HEDVIG

En faktabok om svensk 
politik! Vad gör egentligen 
regeringen? Vad innebär det 
att Sverige är en demokrati? 
Läs mer om hur riksdagen 
fungerar, vad en grundlag är 
och varför vi har ministrar.

Big bang-teorin är den ledande 
förklaringsmodellen för hur 
universum utvecklats. I den här 
faktaboken får du veta mer 
om vad vi tror hände och hur 
vi fortfarande kan se spår efter 
händelsen.

Hur funkar det här med 
spioneri i verkligheten? 
Är det som på film? 
Hur kommer man över 
hemligheter som skyddas 
av lagar, datasystem och 
kanske till och med vapen?

Att laga mat är något de 
flesta gör varje dag. Men 
hur skulle det vara att ha 
matlagning som jobb? Följ 
med en kock under en dag 
och få en spännande inblick 
i livet som kock!

HUR MYCKET VÄGER ETT MOLN?
Jane Wilsher och Louise Lockhart
Övers. Lars Ahlström
INBUNDEN 2 MARS
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Testa dina kunskaper 
med 500 ofattbara fakta! 
Boken består av korta 
frågor och enkla svar om 
allt mellan himmel och 
jord. 

FATTA SVÅRT. SVENSK POLITIK
Oskar Degard
INBUNDEN 25 MARS
BOKFÖRLAGET HEDVIG

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

FOTBOLLSATLAS
James Buckley Jr. och Eduard Altarriba
Övers. Eva Andreasson
INBUNDEN 11 NOV -21
BOKFÖRLAGET HEDVIG

Foto Stefan Tell

Niclas Christoffer

Född: 1974
Bor: född och uppvuxen i Hurva, Skåne, 
men bor numer i Stockholm.
Gör: Är utbildad skådespelare och film-
manusförfattare. Debuterade 2012 med 
ungdomsboken "Som Zlatan fast bättre"

LÄTTLÄST 9-12 ÅR
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NICLAS CHRISTOFFER: "JAG FICK SJÄLV 
MARDRÖMMAR NÄR JAG SKREV MANUSET"
Ett Sverige där döden i direktsändning 
höjer tittarsiffrorna till skyarna. Alla som 
protesterar mot samhällsordningen ris-
kerar att dömas till döden. Nu kommer 
"Go big or go home" – uppföljaren till 
"Losing big or losing everything" – och 
andra delen i en trilogi.
I ett fångläger i Nya Norrland tävlar motstånds-
rörelsens kvinnor mot varandra i rå överlevnad. 
Utmaningarna är grymma och produktions-
bolaget hetsar de tävlande mot varandra. Den 
enda som kommer att överleva den här tävling-
en är vinnaren ...

Varför valde du Norrland som miljö för denna 
dystopi? Var det den otäckaste plats du kunde 
tänka dig, skåning som du är?

– Som skåning finns det två otäcka platser att 
välja mellan; Stockholm och Norrland, och 
Stockholm hade jag redan använt som miljö i 
första boken.

Vad är det som fascinerar så med reality-teve?

– Jag brukar skoja om att jag har två själv-
skadebeteenden i mitt liv – att kolla på reality-tv 
och att äta knäckebröd i sängen. Dessa miss-

bruk är dock båda snälla, jämfört med min 
tidigare utmaning med ätstörningar. Skämt 
å sido, att kolla på reality-tv ÄR beroende-
framkallande, om jag börjar kan jag helt enkelt 
inte sluta, så det är en värld som är bra på att 
suga in folk och få dem att stanna – perfekt för 
en bokserie med andra ord!

Du beskriver en framtida meritokratisk värld 
som präglas av tester och tävlingar, om man 
inte presterar kan våldsamma saker inträffa, och 
misslyckas man riskerar man att dö. Hur ser du 
på vår tids samhällsutveckling?

– Vi formar framtiden tillsammans hela tiden och 
vi måste vara försiktiga med vart vi leder den. Vi 
är på väg mot ett samhälle som ser ut som det 
jag beskriver första boken "Losing Big or Losing 
Everything". Vi måste bli snällare mot varandra 
så att vi inte hamnar i ett samhälle som det jag 
beskriver i andra boken ...

Boken har till och med fått en varningstext på 
omslaget – hur otäckt blir det?

– Det blir rätt så otäckt! Jag gillar rysare och fick 
själv mardrömmar när jag skrev manuset.



Gripande grafisk roman  
om hierarkier, vänskap och 
vuxenblivande. Vera och 
Nour har alltid varit bästisar. 
Men i sjuan förändras 
allt. Nour blir kompis med 
populära Emilia och plötsligt 
är det som att Nour inte ser 
Vera längre. 

Under en konferens på 
kafé Paradiset flörtar en av 
de manliga gästerna med 
Mona! När mannen börjar 
skicka meddelanden och 
dyker upp utanför hennes 
skola inser hon att hon 
kan vara i fara. Den tredje 
fristående delen i deckar-
serien om Zeke och Mona.

"Stulet blod" är tredje delen 
i serien som kretsar kring 
den lilla orten Strömånge 
där oförklarliga krafter 
väcks hos unga efter ett 
oväder. Spänningen 
trappas upp och Sindra 
och Wille ställs inför sin 
svåraste utmaning hittills.

En lättläst, praktisk 
och inspirerande guide 
om aktier och fonder. 
Ekonomijournalisten 
David Flatbacke-Karlsson 
går igenom allt du behöver 
veta för att komma igång.

Efter att ha blivit känd i 
viktdokusåpan Losing big or 
losing everything vill Xerena 
bara dra sig undan och bli 
lämnad i fred. Alla hon bryr 
sig om är borta. Men snart 
hamnar hon i nästa 
helvetiska dokusåpa - mot 
sin vilja: Go big or go home. 

Den andra delen i den 
trollbindande fantasy-
trilogin "Bloksberg". 
Uråldrig värld där vi 
möter dödsviskare, 
demoner och ren 
ondska.

Frej ska gå på sitt livs första 
dejt. Han faller omedelbart 
och handlöst för Teo. Teo som 
är allt det Frej inte är: cool, vet 
vad han vill och helt öppen 
med att han är gay. Om 
förälskelse som gör att 
kroppen värker och om att 
våga vara sig själv. 

En gripande kärlekshistoria 
kantad av humor och svärta. 
Storslagna gester, himla-
stormande känslor och 
krokodilhjärtan, skriven för 
alla som någonsin känt sig 
ensam. Kan man falla för 
någon bakom en stängd 
dörr?

Sista delen i orten-trilogin. 
Melody Farshin kliver rakt 
in i en av samtidens mest 
brännande frågor, men 
aldrig utan humor och 
igenkänning. Rapp dialog, 
slang och humor. Hyllad 
förortsskildring med 
klockrent gehör.

Andra delen i Cassandra 
Clares spännande 
fantasytrilogi "The last 
hours". Som första 
säsongen av Downtown 
Abbey PLUS trollkarlar, 
varulvar, demoner och 
vampyrer.

En samling betraktelser, 
över den tidsperiod som 
kallas antropocen. Geniala 
texter över vår tid och hur 
vi lever i den. Mästerligt 
och roligt om vår samtid!
Olikt något annat du 
tidigare läst.

VERA VEM?
Anna Sundström Lindmark och 
Elisabeth Widmark
KARTONNAGE 25 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BLOCKA HONOM!
Sofia Nordin och Kajsa Gordan
KARTONNAGE 17 MAJ
BOKFÖRLAGET HEDVIG

STULET BLOD
David Renklint
KARTONNAGE 20 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BÖGHÖG
Ebba Berg
KARTONNAGE 12 SEPT
BOKFÖRLAGET HEDVIG

FATTA AKTIER
David Flatbacke-Karlsson
INBUNDEN 29 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

BERÄTTA TRE SAKER
Callum Bloodworth
DANSKT BAND 28 MARS
BONNIER CARLSEN

ANTROPOCEN - MITT BETYG ÄR FEM STJÄRNOR
John Green
Övers. Carina Jansson
KARTONNAGE 3 MAJ
BONNIER CARLSEN

GO BIG OR GO HOME
Niclas Christoffer
DANSKT BAND 9 JUNI
BONNIER CARLSEN

100K
Melody Farshin
DANSKT BAND 3 MAJ
BONNIER CARLSEN

KEDJA AV JÄRN
Cassandra Clare
Övers. Jan Risheden
DANSKT BAND 1 SEPT
BONNIER CARLSEN

SPIRITUS
Linda Åkerström
DANSKT BAND 14 SEPT
BONNIER CARLSEN

Den officiella biografin 
om Tim Bergling i lättläst 
version. Avicii tog världen 
med storm under 2010-talet. 
Men Tim Bergling var också 
en skör ung människa som 
vantrivdes med sin offentliga 
roll och den stora press som 
följde framgångarna.

TIM (LÄTTLÄST)
Måns Mosesson
KARTONNAGE 19 AUG
BOKFÖRLAGET HEDVIG

12-15 ÅR
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UNGA VUXNA
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