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VAD ÄR DET VI TÄNKER PÅ när vi tänker på böcker? 
Många ser nog ett bibliotek framför sig eller en person 
uppkrupen i soffan, med en filt, en kopp ångande te 
och en bok i handen. 

En stund för sig själv tillsammans med en annan 
människas tankar – ett slags dialog, sam
tal som kan föras i en
samhet och trots att 
den man för dialo
gen med kanske bor 
på andra sidan jorden, 
talar ett annat språk 
eller rentav är död.

Det är det där som 
är litteraturens kraft, 
dess möjlighet att för
ena, förklara och fördjupa. 

Men lika ofta gör 
böckerna något helt 
annat. De förändrar. De 
kan plötsligt ses som ett 
hot eller en möjlighet för nå
got nytt. För oss som arbetar med böcker 
är det ju ofta förändringen vi är ute efter, att något ska 
hända i läsaren – och i samhället. Men innan boken är 
därute har vi funderat på så många andra saker.

Ibland har vi ju bara en idé på ett A4 från en för
hoppningsfull författare att ta ställning till. Och där
ifrån ska författaren skriva sin berättelse. Sedan ska vi 
tillsammans läsa, putsa, stryka, ändra. Författaren ska 
skriva om igen, vi ska åter putsa, stryka, ändra – ska 
det vara semikolon, kolon, komma eller varför inte ett 
tankstreck? Och vad berättas i text och vad i bild?

Men inte bara det. Baksides och fliktexter, katalog
tillverkning, säljtexter, omslag, pappersval. Inbunden? 
Mjukband? Med eller utan flikar? Och sedan ska boken 
säljas in till bokhandlare och bibliotek, till förlag i andra 
länder, kritiker ska läsa och bokmässor ska besökas… 

Boken är så otroligt mycket mer än det vi först 
tänker på. 

Den är en produkt som görs av ett kollektiv – fast 
den egentligen i sitt innersta väsen är en tanke från en 
ensam författare till en lika ensam läsare i en soffa med 

en kopp te. Om man någon gång stannar upp och 
tänker efter är det en oerhörd känsla 

att få ingå i en sådan gemenskap.
Sedan sommaren 2017 
sitter vi – Alfabeta, Ordfront, 
Galago och En bok för alla – 
tillsammans på den gemen
samma adressen Fiskarga
tan 8 vid Mosebacke torg på 

Söder i Stockholm. Här finns 
drygt 170 års förlagserfarenhet 

samlad. 
En fin gemenskap som består 

av kloka människor som utför 
en massa praktiska små och stora 

göromål – bära böcker, räkna böcker, 
summera budgetar, ringa SJ, tipsa ett 

utländskt förlag, träffa säljarna, stryka ett ord, ändra 
en titel, byta ett tryckeri, ifrågasätta ett omslag och 
ringa en författare och gratulera till Augustnomine
ringen. 

Det är sådant vi gör. Och vad är det vi tänker på när 
vi tänker på böcker?

Ja, förstås tänker vi också på det där mötet. Det är 
därför vi ger ut böcker, för att vi vill att någon ska sitta 
där i soffan och drömma sig bort i ljuva tankar om kär
lek, någon ska bli arg och ta itu med att förändra något, 
någon annan få inspiration och bli nästa författare, 
ytterligare någon ska se sitt barn få lust att själv berätta.

Ja, det är det vi tänker på när vi tänker på böcker.

 Pelle Andersson
 förläggare på Ordfront

Dag Hernried
förläggare på Alfabeta

Foto Fanny Hernried
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I Liten bergspredikan  
för socialister skriver  
Göran Greider det röda och 
gröna tal som han tycker 
att Stefan Löfven borde 
hålla inför valrörelsen 
för att skapa hopp och ge 
vänstern en chans att växa 
igen. Här är 5 andra böcker 
att peppa med inför valet:

• Nej är inte nog av  
Naomi Klein

• Jakten på den försvunna 
skatten av Erik Sandberg

• Postkapitalism av Paul 
Mason

• Chavs av Owen Jones

• Hopp av Rebecca Solnit

GÖRAN GREIDERS

1 MAJ-TAL!

Med nya boken Barr är bäst återvänder  
Anna Bengtsson till ett kärt ämne, myror. 

»Småkrypsperspek
tivet är intressant. 
Därnere i under
vegetationen pågår stor slagna projekt 
och samarbeten. Myrorna bygger 
höghus, håller husdjur och sköter 
sina barn precis som vi.«

Foto Dag Ståhlfors

I ORDFRONTS PODCAST möter du våra 
aktuella författare i sam tal om allt från Tage 
Erlander, terrorism och rysk politik till mat-
bilder på Instagram och varför kvinnlig vän-
skap utmanar samhällsordningen.

NYHETSBREV?Mejla info@alfabeta.se för Alfabetas nyhetsbrev och marknad@ordfrontforlag.se för Ordfronts nyhetsbrev. 

DU HAR VÄL INTE MISSAT ORDFRONTEN? 

Prenumerera via iTunes, 
pocketcast, acast eller 
Player FM, eller lyssna 
direkt via vår hemsida, 
ordfrontforlag.se.

Ur
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Sveriges  
finaste  

förlagshus på  
Fiskargatan 8  
i Stockholm. 
(Huset på bilden 

 är en kreativ 
tolkning men det 
verkliga huset är 

också väldigt fint!)

Vattendunkar, konserver och en vevradio är bra att 
ha hemma när katastrofen kommer, men det finns 
annat som är viktigare, säger zombieöverlevnads-
experten Herman Geijer. Att kunna hantera stress, 
känna sina grannar och hitta kreativa lösningar kan 
vara det som räddar dig. I boken Överlev katastro-
fen – Tolv sätt att förbereda dig som kommer i 
december, får du lära dig hur du gör!

Dessutom: I Zombie överlevnads-
kalender 2018 presenteras varje 
månad ett sätt att överleva. Kul 
och läskigt illustrerat av Emelie 
Östergren.

Är du förberedd på 

KATASTROFEN?

Foto Jan-Åke Eriksson40 år!
2018 fyller Alfabeta  

40 år. Detta kommer 

 att firas på olika sätt 

under året men redan nu  

vill vi utbrista i ett HURRA!

HURRA!
hu

rra
!

hurra!

HURRA!



Iskalla skuggor  
Skräckhistorier för 
orädda ANDREAS PALMAER 
OCH ÅSA ANDERBERG STROLLO

Ihop med  
honom? Aldrig
THOMAS HALLING

Författare Åsa Anderberg Strollo och Andreas 
Palmaer | Format 145x205 mm, kart, 128 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1991-6

LÄTTLÄST för högsta
diet! Thomas Hallings 
böcker om Linn hand
lar om vardagsliv och 

blandar spänning med hopp och 
förtvivlan. Det här är böcker om att 
hitta sig själv och sin roll i det förvir
rande och omtumlande tonårslivet.

Linns tillvaro är inte alltid helt 
lätt. Med skolan och kärleken. Kom
pisar och läxor. Mamma och pappa, 
Habib och Oskar. Allt krånglar. I alla 
fall ibland. Tur att Linn har inne
bandyn och Aisha.

THOMAS HALLING har skrivit både 
bilderbokstexter och kapitelböcker, 
bland annat den populära Ihop 
serien, Agnesserien, Trio i trubbel 
och trilogin Passa!, Skjut! och  
Mååål! Thomas Halling gör ungefär 
90 författarbesök i skolor/år.

Lättläst!

12–15 år

Författare Thomas Halling | Format 145x205 mm, 
kart, 120 s | Utk april | ISBN 978-91-501-1967-1

LÅS DÖRREN, dra för 
gardinerna och sätt 
dig tillrätta, för här 

kommer Iskalla skuggor – skräck
historier för orädda. Elva gastkra
mande noveller som alla utspelar 
sig i nutid.

Här kan du bland annat läsa om 
den snälla clownen som kanske inte 
är så snäll. Och om barnen som ber 
att få bli insläppta hos pojken som 
är ensam hemma – barnen med de 
konstiga ögonen och en längtan 
efter kött. De längre berättelserna 
varvas med korta, effektiva skräck
historier, oftast bara på några rader, 
och med ett läskigt, oväntat slut.

ANDREAS PALMAER är journalist, 
redaktör och författare. Några av 
hans böcker är de populära gåt
samlingarna Sant eller falskt och 
boken Superkorta skräckisar för 
nybörjarläsarna. 

ÅSA ANDERBERG STROLLO debuterade 
med Bryta om, som bland annat 
nominerades till Augustpriset 
och vann Stora Läsarpriset. Hon 
har även skrivit feelgoodrysare 
för åldern 9–12 år, Svart sommar 
och Varm vinter och serien Bruno 
3000, för läsare i åldern 6–9 år med 
Julia Thorell.

9–12 år

Tidigare delar i serien är:  
Glad och lycklig? Knappast  
och Kär och galen? Sällan. 

»Tveklöst har han öga för vad som 
attraherar dagens unga, han har 
samtidskoll, det mesta blir succé 
och kan konsten att skapa ett sug 
efter mer. Vardagsdramatik i sko
lan, kompisar som sviker, varannan 
vecka hos skilda föräldrar – det är 
nästan så att man kan köpa in allt 
nytt han producerar osett.«  
Jenny Byström, Folkbladet

Läs också: 
Vandraren 
utan ansikte –  
skräckhistorier 
för orädda.
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Osynliga 
Emmie TERRI LIBENSON

DET HÄR ÄR BERÄTTELSEN om två helt 
olika 13åriga tjejer. Den tysta, blyga och 
konstnärliga Emmie och den populära, 

pratsamma och idrottsintresserade Katie. Och hur deras 
vägar plötsligt korsas. Allt på grund av en pinsam lapp.

Osynliga Emmie är serietecknaren Terri Libensons 
succéartade debut. 13åriga Emmies värld är fylld av 
pinsamheter, känslor och humor och bokens överras
kande och välkomponerade slut sätter hela berättelsen  
i ett nytt perspektiv. 

En lättläst och medryckande bok, översatt av kritiker 
rosade Elin Nilsson, senast aktuell med augustnomi
nerade boken Anrop från inre rymden.

TERRI LIBENSON är en prisbelönt serietecknare från 
Cleve  land, Ohio. Osynliga Emmie är hennes debut
roman.

Författare Terri Libenson | Översättning 
Elin Nilsson | Format 140 x202 mm, häftad, 
192 s | Utk mars | ISBN 978-91-501-1977-0

»Alla som någon gång känt sig osynliga kommer  
att känna igen sig i denna roliga och inkännande  
berättelse.« Victoria Jamieson, författare till Roller Girl

»Mellanåldersläsning av högsta klass. En fantastisk 
debut med många skratt och tonvis med hjärta.  
Osynliga Emmie är oförglömlig.« Lincoln Peirce,  
författare till Big Nate
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Samla 
alla delar i serien!

Vår trädkoja  
med massor av pyssel
ANDY GRIFFITHS, JILL GRIFFITHS  
OCH TERRY DENTON

Författare Andy Griffiths och Jill Griffiths
Illustratör Terry Denton
Översättning Katarina Kuick och Sven Fridén 
Format 145 x 205 mm, häftad, 192 s | Utk maj 
ISBN 978-91-501-1997-8

ALLA SOM GILLAR BÖCKERNA om Vår träd  koja 
kommer att gilla den här fantasi fulla och 
underhållande pysselboken!

Andy, Terry och Jill – och katten Silky – har en massa 
kul och knasiga grejer för sig i världens coolaste träd
koja, och sedan skriver de böcker om sina äventyr. 
Den här gången vill de att DU ska vara med!

Dechiffrera hemliga meddelanden! Gör dina egna 
våningar i trädkojan! Skapa dina egna glass smaker! 
Dra streck mellan prickar och se vad som händer! 
Försök ta dig ut ur döds labyrinten! Skriv och rita dina 
egna berättelser om rymdskepp, pizza och galna upp
finningar! Allt detta och en MASSA annat finns  
i den här roliga pysselboken!

9–12 år

8 | PYSSEL



6–9 år
VARGEN OCH HANS TUFFA GÄNG har muckat 
med fel MARSVIN. De har brutit sig in i 
hans hönsfarm och befriat hans hönor. 

Och nu är den otäcke lille gnagaren ute efter hämnd.
Kommer de att överleva? Kommer de att bli HJÄLTAR 
igen? I En gnagares hämnd får du svaret på allt detta 
(och lite till).

Tuffa gänget är en humoristisk serie om ett gäng 
värstingar – Herr Varg, Herr Haj, Herr Orm och Herr 
Piraya, som har tröttnat på att alla blir rädda så fort de 
ser dem. De vill vara hjältar! Och det ska de bli genom 
att göra goda gärningar.

Böckerna om Tuffa gänget har blivit en stor interna
tionell succé, belönats med Australia’s Children’s Indie 
Book Award och den första boken nominerades till 
Deutscher Jugendliteraturpreis.

Tidigare i serien: En god gärning och En ruggig 
historia.

AARON BLABEY är en australisk författare och illustratör. 
Böckerna om Tuffa gänget har hittills översatts till 25 
språk och är en stor succé i hemlandet och interna
tionellt. Han har också skapat flera prisbelönta bilder
böcker och har tidigare arbetat som skådespelare för  
tv och film.

»Om din åttanioåring inte självmant plockar upp 
en bok eller om din unga läsare är på väg mot kapitel
böcker men ännu inte riktigt är där är det här rätt bok.« 
Readings

»Det här är en fantastisk story!« 
The Weekend Australian

Författare och illustratör Aaron 
Blabey Översättning Gösta Svenn 
och Helena Sjöstrand Svenn  
Format 145x205mm, kart, 144 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-1983-1

Tuffa gänget 
En gnagares hämnd
AARON BLABEY

LÄSA SJÄLV | 9



Författare och illustratör Abby Hanlon 
Översättning Caroline Bruce 
Format 140 x190mm, inb, 160 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-1982-4

Vilma 
superhjälte 
ABBY HANLON

6–9 år

Författare Åsa Anderberg Strollo
Illustratör Julia Thorell  
Format 145 x 205mm, kart, 96 s | Utk april  
ISBN 978-91-501-1994-7

Bruno 3000. Rymden
ÅSA ANDERBERG STROLLO  
OCH JULIA THORELL

6–9 år

 
NU KOMMER DEN tredje 
delen i serien Bruno 
3000, humoristiska 

böcker om vänskap, saknad och 
stora känslor för lågstadieåldern.

Bortresta kompisar, konstiga 
vikarier på fritids, tråkdagar på 
pappas jobb. Det är bara några av 
utmaningarna som 8årige Bruno 
stöter på under sommarlovet. Och 
när han äntligen ska få sova över 
SJÄLV hos sina kusiner så GÅR det 
inte. Fast han vill!

ÅSA ANDERBERG STROLLO är författa
re, dramatiker, föreläsare och krö
nikör. Våren 2018 ges även Iskalla 
skuggor – skräckhistorier för oräd
da ut, som hon skrivit tillsammans 
med Andreas Palmaer.
 
JULIA THORELL är illustratör, serie
skapare och författare. Hon har  
gett ut serieromanerna Juni och  
Fri kärlek, samt bilderboken  
Julias värld.

I TREDJE BOKEN OM 
VILMA träffar vi både 
nya och gamla vänner. 

Och låtsaskompisar! Precis som det 
ska vara i Vilmas fantasifulla och 
knasiga värld.

Vilma ser fram emot att få bli 
Rosabelles läskompis i skolan. Men 
när fröken delar upp paren får 
Vilma läsa bäbisböcker om Glada 
bondgården med Thomas. Kata
strof! Men så hittar hon en häftig 
superhjältedräkt. Kan den hjälpa 
henne att lära sig läsa? 

ABBY HANLON är lärare och barn
boksförfattare från Brooklyn. 

»Denna skojiga kapitelbok vänder 
sig till barn i åldern sex till nio år. 
Den är lättläst, för varje uppslag 
har gott om humoristiska illustra
tioner och serierutor. En bra bok att 
träna läsning på!« Norra Skåne om 
Vilmas vilda värld

»Hejdlöst och tokroligt från pärm 
till pärm, läsa själv eller högläs
ningsbok.« Skånska Dagbladet om  
Vilmas riktiga kompis

»Brunos vardag är så pricksäkert 
skildrad att han skulle kunna vara 
vilken åttaåring som helst i verklig
heten. Plus också för roliga illustra
tioner!« Lisa Bjärbo, Vi läser

Tidigare böcker i serien är  
Bruno 3000. Tvillingarna och 
Bruno 3000. Klubben.

Tidigare böcker: Vilmas vilda värld 
och Vilmas riktiga kompis.
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Barr är bäst 
ANNA BENGTSSON

3–6 år

Text och bild Anna Bengtsson 
Format 210 x 260mm, inb, 32 s
Utk mars 
ISBN 978-91-501-1999-2

Sport är kul
OLE KÖNNECKE

3–6 år

ANNA BENGTSSON ÄR 
TILLBAKA i myrornas 
värld och nu är det li

vet i och runt en myrstack som står 
i fokus. I denna myllrande rika och 
roliga bilderbok blandas myrfakta 
med fantasi och myrornas rop 
skallar: Barr är bäst! Mera barr! Men 
vad är det som är så bra med barr?

 
ANNA BENGTSSON är författare 
och illustratör, både av egna 
och andras texter. I den här 
boken återvänder hon till 
ett kärt ämne – myror som 
hon tidigare skrivit om i: 
Bollongexpeditionen, 
Undervåttensresan och 
Myror i fara.

MED HJÄLP AV informa
tiv text och roliga och 
färgstarka bilder be

rättar Ole Könnecke om massor av 
olika sporter. En extra stor bok, full 
av sporter som fotboll, konståkning, 
hästsport, klättring, tennis, hock
ey, friidrott, rugby, balett, cykling, 
störtlopp, rodd och basket.

OLE KÖNNECKE är illustratör och för
fattare från Tyskland. Han har fått 
en rad priser för sina illustrationer 
och böcker, bland annat Deutscher 
Jugendliteraturpreis.

Tidigare böcker: Barnens stora ord
bok om djur och natur och Barnens 
första ordbok.

Text och bild Ole Könnecke 
Översättning Barbro Lagergren 
Format 260 x 310 mm, inb, 52 s 
Utk mars
ISBN 978-91-501-2004-2

Extra stort format!
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Säg OH! 
HERVÉ TULLET

SÄG OH! är en enga
gerande och lek
full bok, perfekt för 

högläsning, som visar att det går 
att uttrycka massor med hjälp av 
sin egen röst, utan att använda ord. 
Med hjälp av prickar, streck och 
vågor, guidar Hervé Tullet dig till att 
göra nya ljud och experimentera 
med rösten i denna interaktiva bok.

HERVÉ TULLET är en av Frankrikes 
mest kända författare och illustra
törer. Hans böcker har vunnit flera 
prestigefulla priser för sitt nytän
kande och konstnärliga värde och 
har kommit ut i många länder.

Text och bild Hervé Tullet | Översättning  
Anna Bogaeus | Format 220 x 220mm, inb, 64 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-2005-9

3–6 år

Text och bild Anna Höglund 
Format 155 x180 mm, inb, 64 s  
Utk januari 
ISBN 978-91-501-2007-3

»En underbar liten historia!« 
Ulla Rhedin, Dagens Nyheter

»Inget annat än ett litet mästerverk« 
Pia Huss, Tidningen Förskolan

Mina och Kåge
ANNA HÖGLUND

EN BERÄTTELSE om vänskap, separations
ångest, ilska och försoning. Starka käns
lor som alla kan känna igen sig i.

ANNA HÖGLUND är en av Sveriges främsta illustratörer 
och hon har belönats med Elsa Beskowplaketten, 
Deutscher Jugendliteraturpreis, Augustpriset,  
Astrid Lindgrenpriset och Heffaklumpen.

3–6 år

Augustnominerad favorit i nyutgåva!

Tidigare böcker: 
En bok och Färger.
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0–3 år

Text och bild Kenneth Andersson  
Format 150 x160 mm, kartong, 12 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1998-5

Lilla Djungelboken
KENNETH ANDERSSON 

I djungeln och  

På bondgården 
AXEL SCHEFFLER

0–3 år

Text och bild Axel Scheffler
Översättning Barbro Lagergren
Format 180 x 180 mm, kartongbok med  
rörliga flikar, 10 s | Utk april
I djungeln ISBN 978-91-501-1989-3
På bondgården ISBN 978-91-501-1988-6

ROLIG OCH FÄRGGLAD PEKBOK med 
stadiga kartongsidor som passar 
de yngsta barnen. Här får vi träffa 

olika djur i djungeln, som apan som klättrar, 
ormen som hänger, tigern som smyger och 
krokodilen som plaskar.

KENNETH ANDERSSON arbetar som illustratör 
och formgivare. Han har illustrerat både egna 
och andras böcker. Hösten 2017 utkom Min 
hemliga farbror som han både skrivit och 
illustrerat.

RIMMADE OCH RYTMISKA 
böcker för de yngsta, 
med flikar som passar 

perfekt för små fingrar.

AXEL SCHEFFLER är den mest fram
gångsrika och populära illustratö
ren i England. Han samarbetar ofta 
med Julia Donaldson och deras 
mest uppskattade bilderböcker är 
böckerna om Gruffalon, som sålts  
i 15 miljoner exemplar.

Fler titlar i serien: 
Lilla pussboken, 
Lilla godnattboken och 
Lilla monsterboken.

Med spegel!
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Foto Mimsy Moller

Du ska resa till  
de nio kontinenterna
XIAOLU GUO

DU SKA RESA TILL DE NIO KONTINENTERNA är författaren 
och filmskaparen Xiaolu Guos berättelse om sin uppväxt 
i Kina. Från den fattiga barndomen på landsbygden och 
i ett kommunistiskt kollektivboende, till åren på film
skolan i Beijing på nittiotalet och vidare till kulturkrock
en när hon via stipendium tar sig till London. Det är en 
stark skildring av att växa upp som kvinna i ett land där 
flickor väljs bort vid födseln, av att vara konstnär när 
censuren är ett ständigt hot – och av att vilja vara lojal 
mot sina rötter och på samma gång fly dem.

XIAOLU GUO är född 1973 och bor i London. Hennes 
filmer har tilldelats en rad priser och hennes böcker har 
översatts till över tjugo språk. På svenska har tidigare 
utkommit de hyllade Kortfattad kinesiskengelsk ordbok 
för älskande och Jag är Kina. Xiaolu Guo har listats av 
tidningen Granta som Best of Young British Novelists.

Författare Val McDermid | Översättning 
Lena Karlin | Format 135x210mm, inb, 496 s 
Utk mars | ISBN 978-91-501-1981-7

Författare Xiaolu Guo
Översättning Ulrika 
Jannert Kallenberg 
Format 135x210mm,  
inb, 300 s | Utk mars  
ISBN 978-91-501-1973-2

»Imponerande och berörande.« 
 Financial Times om Du ska resa  
till de nio kontinenterna

»Naglar fast läsaren från första 
 sidan till den sista.«  
GöteborgsPosten om Jag är Kina

»Deckardrottningen behåller sin  
position.« Independent

 
»Griper tag i läsaren och släpper  
aldrig taget.« Daily Mail

Över gränsen
VAL MCDERMID

DECKARDROTTNINGEN Val  
McDermid är tillbaka med sin mest 
stämningsfulla, gastkramande och 
gripande kriminalroman hittills.

Karen Pirie, expert på cold cases, 
kämpar med sorgen efter sin döda 
partner men fortsätter ändå att 
slåss mot de manliga strukturerna 
inom polisen. 

När en berusad tonåring kraschar 

med en stulen landrover och DNA
test et leder utredningen till ett tjugo 
år gammalt ouppklarat sexmord, 
tar sig Karen Pirie an fallet. Men i 
själva verket är hon fullt upptagen på 
annat håll. Hon har funnit ledtrådar 
som leder henne till ett gammalt 
ouppklarat bombdåd. Och bland 
ledtrådarna finns hemligheter som 
någon är beredd att döda för.

VAL MCDERMID är född i Skottland 
men bor idag i England. Hon är en 
av Storbritanniens främsta krimi
nalförfattare och hennes böcker 
säljs över hela världen. Hösten 2017 
besökte hon bokmässan i Göteborg 
och medverkade i Babel.
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Foto Mimsy Moller

Britas resa 
SVEN WOLLTER

»BLODET RANN I EN pulserande ström ur hans högra 
tinning och det gick kramper i kroppen. Klockan var 
kvart över två på natten. Det hade hunnit bli 11 decem
ber 1949 och svinkallt./…/ Brita Jakobsson släppte en 
meterlång tretums rundhult så att det klang i brädgol
vet och en blodpöl växte sig allt större runt direktörens 
huvud.«

Så börjar Britas resa – Sven Wollters andra roman 
efter den kritikerhyllade Hon, Han och Döden. Brita 
Jakobsson ger sig av från Ådalen mot Stockholm för 
att leva ett annat – och kanske friare – liv. Det är en tid 
när kapitalet kunde skjuta arbetare och när överhe
ten, utan att blinka, kunde ta för sig av arbetarklassens 
barn och ungdomar. Genom Britas ögon får vi följa de 
första stegen mot frigörelse. Det är en tid av hopp, men 
också stor förtvivlan – en tid som i allra högsta grad ger 
återklang än idag.

Foto Jan-Åke Eriksson

SVEN WOLLTER har varit en aktiv och strid
bar del av det svenska kulturlivet i 60 år, 
som film, tv och teaterskådespelare. 
Vid 82 års ålder debuterade han dessutom 
som romanförfattare med Hon, Han och 
Döden (2016) som fick stor uppmärksam
het och hyllades av läsarna. Tidigare har 
han även gett ut den illustrerade själv
biografin Pojke med pilbåge. Eftertankar  
i ord och bild (2013) på Ordfront.
 
»Av titeln att döma hade man kunnat vän
ta sig en klassisk kulturmans svanesång, 
men Wollter är allt annat än sentimental. 
Dessutom skriver han bra.«  
DN om Hon, Han och Döden

Författare Sven Wollter
Omslag Sara R Acedo 
Format 135x210mm, inb, 250 s
Utk april | ISBN 978-91-7775-009-3
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Författare Thomas Tidholm
Omslag Anna-Clara och Thomas Tidholm 
Format 160 x 210 mm, mjukb, ca 160 s 
Utk april | ISBN 978-91-7037-981-9

Rösterna från
Avocadobergen
THOMAS TIDHOLM

MED RÖSTERNA FRÅN AVO CADO BERGEN firar Thomas 
Tidholm femtio år som poet. Avocadobergen var en 
gång förort till en större stad. Nu har någonting hänt 
och den har förvandlats till en by i världen, utanför 
alla konjunkturer, kanske vid sidan om tiden. Det är 
förutsättningarna. Men dikterna bryr sig mest om 
människorna, deras berättelser och försök att förstå 
sig själva. Livet har återupprättats som improvisation, 
och det gäller såväl det praktiska som gemenskapens 
skiftande former. Och människorna är bara alltför 
mänskliga, så som de alltid har varit.

Rösterna från Avocado bergen rymmer både absur
dism och tragikomik. Och över det hela lyser en stor, 
ofta ganska varm, sol.

Författare Helene Rådberg Omslag Eva 
Jais-Nielsen, bild Karin Mamma Andersson
Format 151x 226 mm, inb, ca 150 s | Utk januari  
ISBN 978-91-7037-984-0

P O L I T I K E N
HELENE RÅDBERG

VI HAR ALLA mött dem på förskolan, fritids, sjukhus, äld
reboenden och skolmatsalar – de som ser och ger. Om 
dem handlar Helene Rådbergs nya diktsamling, den för
sta på tio år. Med POLITIKEN  når hennes systerskaps
dikt sitt fulländade uttryck.

Helene Rådberg mottog Jan Fridegård priset 2016 för 
en poesi som synligt sammanflätar politiken, den egna 
erfarenheten och kroppen. 

Vid den tiden var vi fler, alla var duktiga
och bar sina gradbeteckningar med stolthet
Rapporterade två ggr dagligen på radion
Till den en dag tystnade

Något hade hänt där borta

Det är vi som ska vara i omsorgen varje dag
Man sa, ni måste tillåta er att känna att ni är värdefulla.
Det är vi som ska vara i vården varje dag
Flickan sitter i hörnet : du valde omsorg,
det var en gång. Att forma sig till arbete
ovanor skjuts åt sidan, det är i övergången
i ordinär i manual : det så kallade tjugofyratimmarssamhället
Privat Service kvinnliga arbetare Offentlig Omsorg
Endast en tredjedel jobbar dag,
dagtid under vardagar.
Spegla samhällets begär.
Kanske det är ren konsumtion.
Konsumtion som konsumera kvinnokropp.
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Tankar för dagen
Manual för ett snällare liv
BOB HANSSON

IBLAND KAN DET VARA BRA att börja 
dagen med att läsa nyheterna om 
allt dåligt som hänt igår. 

Ibland kan det vara bra att börja 
dagen i en helt annan ände.

 
Varför skrattar vuxna ca 26.6 ggr 
mindre än barn?

Varför säger vi ordet marginal
ränta oftare än ordet oj?

Varför är utbrändhet den vanli
gaste sjukdomen i världens friskaste 
land?

Varför är kärleken ingen lek?
Varför är föraktet mot svaghet så 

vanligt att vi ofta knappt märker det?
 
Den här boken behöver inte läsas 
från pärm till pärm. En text om da
gen kan räcka, några minuter som 
kan putta alla andra minuter åt ett 
håll de förtjänar. 

Det är en bok som tror att varje 
dag kan vara en dag för förändring.

Kanske är det därför evolutionen 
uppfann boken.

För att vi ska kunna lägga in an
dra ord än de som säljer lösnummer 
i vår filmjölk. /Bob Hansson 

Författare Bob Hansson | Omslag  
Lotta Kühlhorn | Format 135x 210 mm, inb,  
180 s | Utk januari | ISBN 978-91-7037-974-1

Överlev katastrofen
Tolv sätt att förbereda dig
HERMAN GEIJER

I ÖVERLEV KATASTROFEN – TOLV 
SÄTT ATT FÖRBEREDA DIG djupdyker 
zombieöverlevnads experten och 
folkbildaren Herman Geijer i vad vi 
faktiskt kan göra för att öka våra 
chanser att överleva när en kata
strof eller bara något helt oväntat 
inträffar. En svensk populärveten
skaplig bok som inte bara hand
lar om överlevnadstekniker och 
bushcraft utan också fokuserar på 
hur människan fungerar och vad 
vi kan göra för att förbereda oss 
mentalt och öka våra chanser att 
klara en kris.

Foto Jan-Åke Eriksson

Författare Herman Geijer
Omslag Elina Grandin 
Format 135x210 mm,  
kart, 200 s | Utk december
ISBN 978-91-7775-011-6

BOB HANSSON gjorde sitt första 
avsnitt av »Tankar för dagen« i P1 
redan 2005 och är en av de mest
nedladdade »tänkarna« i program
met. I boken Tankar för dagen – 
Manual för ett snällare liv finns de 
bästa av Bob Hanssons radiofun
deringar från de senaste tolv åren – 
men också några nyskrivna texter 
samt övningar.

Foto Idha Lindhag
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Mega vego
Samlade recept och nya rätter
SARA ASK & LISA BJÄRBO

NYA TEXTER!
• Så blir du en köksninja

• Nödmat i farten
• Budgetvego

• Picklat och groddat
• Måste man älska  

grönsaker?

MERA VEGO och Ännu mera vego har blivit 
klassiska kokböcker för hela familjen. De 
svenska utgåvorna har sålt i över 80 000 
exemplar, och böckerna har översatts till flera 
språk. Nu kommer Mega vego, med recep
ten från båda böckerna samt en mängd nya 
rätter och tips.

Mega vego innehåller allt från de tidiga
re böckerna och dessutom nya texter med 
bland annat budgettips, knep för att spara 
tid vid matlagningen och enkel mat i farten. 
Samt ett tjugotal nya recept, däribland pasta 
gialla, okonomi yaki – japansk kålpannkaka, 
kokosris med chilifrästa grönsaker, pulled 
portabello och vegansnickers.

LISA BJÄRBO är journalist och  författare,  
med ett tjugotal böcker bakom sig.

SARA ASK är barndietist, före    l äsare  
och författare till bland annat  
Första hjälpen vid matbordet.

18 | FACKLITTERATUR



Författare Sara Ask och Lisa Bjärbo  
Foto Ulrika Pousette | Omslag Katy Kimbell 
Format 190 x 230 mm, kart, 336 s | 
Utk december | ISBN 978-91-7775-010-9 

Vad är en köksninja? 
– En köksninja är en listig, snabb och effektiv kökshjälte 
som ser luckorna, pallar trycket och kan hacka lök med 
trippel hastighet när det verkligen gäller. Vi drömmer ofta 
om att närma oss denna kökspersona i kaoset som upp-
står strax innan vardagsmiddagen står på bordet och alla i 
familjen är som allra hungrigast. Det är långt ifrån alltid vi 
lyckas. Men vi har våra knep!

 
Klarar man av att laga maten  
i er bok även om man varken är  
stjärnkock eller köksninja?
– Ja, det räcker om man är en helt vanlig människa och 
har en ambitionsnivå som rimmar bra ihop med »vanlig 
vardag«. Vi har utgått från oss själva när vi gjort recep-
ten. Vi gillar när maten blir god, men vi har sällan lust att 
springa över halva stan för att leta efter konstiga ingre-
dienser, och vi blir glada när vi hittar en genväg som gör 
vardagsmatlagningen enklare.

 

Vilken är er  
bästa budgeträtt?
Lisa: – Jag är faktiskt löjligt förtjust i gul ärtsoppa.  
Särskilt om jag hittat trattkantareller som jag kan  
knapersteka och toppa soppan med!

Sara: – Potatispannkaka är en väldigt billig rätt, som går 
hem hos många runt mitt köksbord. Vi brukar passa på 
att tömma kylen på tillbehör och ställa fram i skålar på 
bordet, så att alla kan pynta sin pannkaka som de vill.
 

Om ni bara fick äta en sak varje dag under 
resten av ert liv – vad skulle det vara?

Lisa: Är jag begränsad till ett livsmedel? Så otroligt  
deprimerande! Jag väljer potatis. (Med sås.)
Sara: Då tar jag edamamebönor! 
Lisa: Eller får vi välja en hel maträtt? 
Sara: Då tar jag Palak Paneer.
Lisa: Och jag tar det väldigt vida begreppet tacos,  
för det har så stora variationsmöjligheter.

Fyra frågor till Lisa och Sara

Foto Ulrika Pousette
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Imperiet måste dö
Vittnesskildringar inifrån  
den ryska revolutionen  
MICHAIL ZYGAR

I IMPERIET MÅSTE DÖ har den ryske 
journalisten och författaren Michail 
Zygar, som tidigare gett ut den upp
märksammade Männen i Kreml på 
svenska, samlat vittnesskildringar 
inifrån den ryska revolutionen. 
Resultatet är en levande berättelse 
om Rysslands korta och exotiska 
experiment med ett medborgar
samhälle som strax sopades bort av 
den kommunistiska revolutionens 
despotism.

Andrummet mellan två diktatu
rer – den kejserliga familjens och 
kommunisternas – var kort, men 
under denna tid experimentera
de Ryssland med liberalism och 
kulturell öppenhet: litteraturen och 
dramatiken blomstrade, politiska 
idéer utbyttes på kaféer och S:t Pe
tersburg var en storstad i klass med 
Wien eller Paris. 

 

Författare Göran Greider | Omslag  
Eva Jais-Nielsen | Format 
135 x210 mm, inb, ca 130 s  
Utk 1 maj | ISBN 978-91-7775-022-2

Foto Jan-Åke Eriksson
Foto Jan-Åke Eriksson

I LITEN BERGSPREDIKAN FÖR SOCI-
ALISTER skriver Göran Greider det 
långa tal till socialdemokratin och 
vänstern som ska ge dem hopp och 
skapa möjligheten för vänstern att 
växa igen. Det innehåller de krav 
som Stefan Löfven borde ställa på 
sig själv och sin rörelse, de frågor 
om jämlikhet som Socialdemo
kraterna borde driva för att ingjuta 
hopp i den brett definierade arbe
tarklassen och få förutsättningar 
att förändra Sverige. Det är det röda 
och gröna tal som Löfven borde 
hålla 1 maj 2018 inför valrörelsen. 

Liten bergs- 
predikan  
för socialister 
GÖRAN GREIDER

Författare Michail Zygar | Översättning  
Djordje Zarkovic | Omslag Eric Thunfors 
Format 135 x 210 mm, inb, ca 500 s | Utk april
ISBN 978-91-7775-013-0
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Kung Leopolds  
vålnad
ADAM HOCHSCHILD
Ordfront | Översättning 
Hans Björkegren | Omslag 
Eva Jais-Nielsen | 448 s 
Utk mars | ISBN 978-91-7037-976-5

Jag är Kina
XIAOLU GUO
Alfabeta | Översättning Ulla Danielsson 
och Lotta Danielsson Omslag Niklas
Lindblad | 416 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-2001-1

(M)ornitologen
JOHANNA THYDELL
Alfabeta | Omslag Sara R. Acedo 
224 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-2000-4

Männen i Kreml 
Inifrån Putins hov

MICHAIL ZYGAR
Ordfront | Översättning Nils Håkanson 
Omslag Eric Thunfors | 476 s 
Utk februari 
ISBN 978-91-7775-016-1

Slutet på världen  
som vi känner den  
ERLEND LOE
Alfabeta | Omslag John Eyre
Översättning Lotta Eklund | 272 s
Utk mars | ISBN 978-91-501-2002-8

Barbro Hörberg
Med ögon känsliga för grönt

ALEXANDRA SUNDQVIST 

Ordfront | Omslag Sara R. Acedo 
302 s | Utk februari 
ISBN 978-91-7775-015-4

Kortfattad kinesisk- 
engelsk ordbok för 
älskande XIAOLU GUO
Alfabeta | Översättning Ulla  
Danielsson | 288 s | Utk mars
ISBN 978-91-501-1172-9

Pocket
vår 
2018
Ordfront 

& 
Alfabeta
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Drömmen om Europa
FABIAN GÖRANSON

Författare Fabian Göranson 
Format 175x235mm, mjukb,  
ca 200 s | Utk februari 
ISBN 978-91-7775-019-2

Drottningen i kassan
ERIKA PETERSSON 

VAD TÄNKER EGENTLIGEN personen i kassan om dig? Du 
vet, den där människan du möter varje dag och små
pratar med, ignorerar eller kanske ger en skopa ovett? 

I Drottningen i kassan tar butiksarbetaren Erika 
Petersson bladet från munnen och analyserar service
begreppet, kunderna och deras beteenden på ett lika 
avslöjande som roligt sätt: De dagar man vill sjunka 
igenom den ergonomiska mattan bakom kassan ner i 
avgrunden för att folk är så förbannat nedvärderande 
hjälper det ibland att påminna sig om att man faktiskt 
för det mesta gör något bra och hjälper människor. Yrket 
kan beskrivas som att vara glad och snäll varje dag mot 
människor som inte alltid är glada och snälla.

Se den här boken som en tramsig samling il
lustrationer och texter, ett konstverk, en arbetar
skildring eller ett bidrag till Humorsverige. Det 
är upp till dig. Gör vad du vill. Bränn den. Men 
kom bara inte och säg att det är enkelt att jobba 
med människor, det är det enda du inte får göra!

ERIKA PETERSSON är född 1994 och uppvuxen i 
Borgholm. Hon arbetar i kassan i en livsmedels
butik på Öland, skriver krönikor i Handelsnytt 
och driver Twitterkontot @kassadrottning, med 
mer än 30 000 följare.

Foto Johannes Klenell

Foto Johan KarlssonFörfattare Erika Petersson  
Format 136x200 mm, mjukb, 152 s  
Utk december | ISBN 978-91-7775-020-8

SOMMAREN 2017 gav sig Fabian Göranson ut på en 
månadslång resa genom Europa. Tillsammans med 
Daniel Berg, doktor i ekonomisk historia, söker han ett 
svar på varför kontinenten rasat ner i migrationskris, 
högerextremism och permanent hög arbetslöshet. 
Resan går från Köpenhamn till Aten, från Bryssel till 
Budapest, med tåg, buss och båt, på jakt efter dröm
men om ett Europa i fred och med framtidstro.

Överallt svämmar människor över av berättelser. 

Sicilianska jordbruksarbetare berättar om cigarett
smuggling från Montenegro och tunisiska fängelser. 
Oppositionella i Warszawa förklarar hur civilt motstånd 
är den enda vägen mot en allt mer auktoritär regim.  
I Aten ligger döende tiggare utanför designcaféerna. 

Med pennan som ficklampa letar Fabian Göranson 
efter kärnan i det europeiska projektet, men hittar bara 
en allt större och mer komplex helhet. Överallt samma 
slitningar mellan den stora världens farliga frihet och 
den lilla världens trygga konservatism. På en kontinent 
med alldeles för mycket historia och alldeles för lite 
framtid.

FABIAN GÖRANSON (1978) är serietecknare och en av 
grundarna av Kolik förlag. Han har tecknat för bland 
annat Ordfront Magasin och Galago. Han har tidigare 
givit ut seriealbumen 
Gaskriget (2005), Kirurgi 
(2007), Martilo och helgo
net (2017) samt serieadap
tionen av August Strind
bergs Inferno (2010).
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Här är våra böcker fördelade på utgivnings-
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