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ROMAN

GIANFRANCO CALLIGARICH
(1947) är uppvuxen i Milano och
flyttade i unga år till Rom där han
arbetat som författare, journalist
och dramaförfattare främst för tv.

Prisbelönad och älskad italiensk
kultroman
Gianfranco Calligarich
Den sista sommaren
Rom 1970-tal. Leo, en ung man från Milano kommer till staden för att söka
arbete, men framför allt för att leva det ljuva livet. Han går från jobb till jobb
utan några som helst ambitioner. Det blir en sommar fylld av festande, men
också präglad av kärleken till den ouppnåeliga och gifta Adrianna.
Med en finstämd och återhållen prosa, tecknar Calligarich med bara
några lätta penseldrag en stad och dess människor och beskriver en mans
ensamhet mitt i det pulserande myllret.
När Den sista sommaren utkom i Italien 1973 blev den snabbt en succé.
Med tiden har denna lilla pärla blivit en kultbok, ständigt efterfrågad av nya
generationers läsare. När den återutgavs för några år sedan, upptäcktes den
också av utländska förlag och boken översätts nu till många språk världen
över.

Originalets titel: L’ultima estate in città Övers.: Ida Andersen Inb. ca 180 s. Utk. mars.
978-91-7809-100-3 E-bok: 978-91-7809-101-0

ESSÄER

JONATHAN FRANZEN
(1959) belönades 2001 med
det prestigefyllda The National
Book Award för sin roman
Tillrättalägganden, ett satiriskt
familjedrama. Han är också
författare till bl.a. Den obekväma zonen, Frihet, Längre bort
samt Renhet.

EJ FÄRDIGT OMSLAG

Skarpt och provokativt,
präglat av hopp och förnuft
Jonathan Franzen
Här slutar världens ände
Sedan genombrottet med romanen Tillrättalägganden för snart tjugo
år sedan hör Jonathan Franzen till en av den engelskspråkiga världens
främsta författare. Med blicken främst fäst på hemlandet USA är han en
skarp iakttagare av hur vi beter oss här på jorden, inte minst ur ett klimatperspektiv.
I sin nya essäsamling återvänder han till en av sina stora passioner;
fåglar. Boken är en hyllning till deras skönhet och är en uppmaning till oss
alla att agera för att rädda det vi älskar.
Träffsäker, lågmäld och full av klokskap ger Jonathan Franzen i
Här slutar världens ände oss en välkommen tankeställare präglad
av hopp och förnuft.

Originalets titel: The End of the End of the Earth
Övers.: Johan Nilsson Inb. ca 240 s. Utk. januari.
978-91-7809-010-5 E-bok: 978-91-7809-011-2

FAKTA

3D-rendering av det färdiga Brunkebergstorg.

EJ FÄRDIGT OMSLAG
Mats Hederos

Pontus Dahlman

Mats Hederos

Från ljusskygg bilmiljö till
myllrande samlingsplats
Mats Hederos berättar för Pontus Dahlman
Förord av Mårten Castenfors

Klarakvarteren. Från baksida till framsida

KLARAKVARTEREN
Från baksida till framsida

Från baksida
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Inb. ca 180 s. Utk. mars.
978-91-7809-100-3 E-bok: 978-91-7809-101-0

Den som har rört sig i Stockholm City de senaste åren har inte sällan fått
hålla för öronen och ändra sin rutt för att komma fram. Här byggs och grävs
det oavbrutet, särskilt i de gamla Klarakvarteren och i det beryktade området vid Brunkebergstorg. Vad är det egentligen som pågår? Ska det bara bli
mer av samma gamla bankkolosser, eller väntar här något alldeles nytt?
Mycket blev fel när Stockholm förvandlades till en modern metropol på
60- och 70-talen. Den omfattande rivningen av uppemot sjuhundra hus i
Klarakvarteren har sedan varit som ett öppet sår som aldrig riktigt tillåtits
läka. Men i dag pågår ett läkningsarbete med visionen att få området att
leva och återfå sin gamla roll som en myllrande samlingsplats.
Följ med på en spännande förändringsresa, som givits namnet Urban
Escape och är början på en ny epok som visar att mod och nytänkande kan
skapa en hållbar och ljus framtid för nya generationer.

MEMOAR
EJ FÄRDIGT OMSLAG

BETLEHEM ISAAK (1993) född
i Asmara, Eritrea, numera bosatt
i Malmö. Studerar Freds- och
konfliktvetenskap vid Lunds
universitet. Varit krönikör för
GT (2014-2015). Engagerad i
sin pappas fall och träffar olika
politiska aktörer till förmån för
Eritrea och eritreaner.
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Gripande uppväxtskildring
av Dawit Isaaks dotter
Betlehem Isaak
Mitt liv utan dig
Sent 1990-tal. Betlehem är fyra år och bor med sin mamma, pappa och två
syskon i Asmara, Eritrea. Här finns förskolan där Betlehem har många vänner,
farfars italienska delikatessbutik och hemma - ett äldre stenhus fullt av böcker,
viktiga papper och den mjuka röda soffan. Betlehems pappa Dawit är journalist
och arbetar på Setit, landets största oberoende tidning. Ett krig trappas upp
mellan Etiopien och Eritrea. Situationen blir allmer spänd och Betlehems föräldrar
bestämmer sig för att lämna landet.
Familjen hamnar i Sverige, i Biskopsgården i Göteborg. Dawit får jobb som
städare och mamma Sofia är mest hemma med Betlehems syster Danait och är
ledsen. I skolan retas de andra barnen och frågar om Betlehem och hennes bror
Yoran bott i en koja i Afrika. Familjen måste flytta mellan olika lägenheter. Pappa
vill åka tillbaka till Eritrea, men Betlehems mamma säger nej. Ändå reser han.
Några månader senare följer familjen efter i hopp om en ny framtid i hemlandet.
Men det dröjer inte länge förrän Dawit blir arresterad av polis och försvinner.
Familjen måste åka tillbaka till Sverige igen, utan pappa. Här börjar ett nytt kapitel

m i t t li v
u tan d i g

i skuggan av Dawit, som än idag sitter fängslad i Eritrea.
Mitt liv utan dig är en stark och personlig berättelse om en ung familj som splittras, en historia om vad krig och diktatur kan göra med en framtida generation.
Men framför allt är det Betlehems egen historia, återgiven från minnen och upplevelser från hennes uppväxt. En berättelse om rasism, alienation och en allvarlig
vuxenvärld sedd genom ett barns ögon.

Inb. ca 150 s. Utk. mars. 978-91-7809-113-3 E-bok: 978-91-7809-114-0

RESOR

EJ FÄRDIGT OMSLAG
anders falkirk

Längs
spåret

Borta bra, men hemma bäst
– inspiration till tågresor
i vårt avlånga land
Anders Falkirk
Längs spåret. Tågsemestra i Sverige
Svemester, hemester, staycation – ord som för bara några år sedan
nästan inte existerade, men som nu de flesta är bekanta med.
I samband med den ökande önskan och behovet av att resa
klimatsmart, riktar nu alltfler blickarna mot nya och klimatsmarta
resmål när sommarens semester ska planeras. Varför inte stanna
hemma i och upptäcka Sverige. Och varför inte ta tåget?

a l lt d u b e h öv e r
v e ta f ö r at t
tåg s e m e s t r a i s v e r i g e :

Vackraste vägarna
Praktiska packtips
Tio-i-topp-listor
Kartor
b rom b er g s

Sveriges avlånga land har ett väl utbyggt spårnät och här finns
många smultronställen för alla att upptäcka eller besöka på nytt.
Längs spåret är en faktaspäckad, rikt illustrerad och inspirerande
guide till Sveriges alla landskap. Här finns tips på resmål som alla är
nåbara genom en tågresa.

Danskt band ca 140 s. Utk. mars.
978-91-7809-123-2 E-bok: 978-91-7809-xxx-x

Framröstat som Sveriges vackraste tågsträcka (2018):
Lidköping – Mariestad över Kinnekulle.

PRESENT
BOK

Fin presentbok för alla
som älskar hästar

hästkärlek
sju

texter om

cecilia blankens

musse hasselvall
anna hedenmo
malin lagerlöf
nina lekander
sanna lundell

Antologi
Hästkärlek
Få djur har varit så viktiga för människan genom historien som
hästen. Den är en självklar del av mångas liv i form av yrke eller
som hobby och rekreation. Sveriges avlånga land är fyllt av
engagerade hästmänniskor och man uppskattar att så många
som en halv miljon på ett eller annat sätt har en häst i sitt liv. Det
kan vara till exempel genom trav, hästhoppning, westernridning,
ökengalopp eller helt enkelt bara en passion för stallhäng och
friridning. Gemensamt för dem alla är kärleken till detta fyrfotade
djur.
I Hästkärlek har vi samlat texter av några hästbitna författare och
skribenter, bland andra Sofie Sarenbrant, Sanna Lundell, Nina
Lekander, Malin Lagerlöf, Anna Hedenmo och Musse Hasselvall.

sofie sarenbrant

brombergs

Inb. ca 120 s. Utk. nov. 978-91-7809-071-6 E-bok: 978-91-7809-072-3

UNGDOM

Hysteriskt roligt om brustna hjärtan
och svullna könsorgan
Linda Skugge
Inte min dickpic
Henning har en mamma som är en övervintrad hårdrockare, en pappa
som är en misslyckad naturmupp, en storebror som är satanist och en
lillebror som är besatt av slaget vid Poltava. Han hade tre kompisar och
en crush på skolans snyggaste tjej. Han har aldrig skickat en dickpic,
men nu tror hela skolan att han gjort det. Som om det inte var komplicerat nog att vara en 14-årig tönt som gillar Sartre. Nu blir han sedd
som en pervers tönt istället, förmodligen också bög, när han börjar
umgås med silverhåriga Edie som gillar att klä sig både i folie och nätstrumpor. Men vem är det egentligen som skickat dickpicen i Hennings
namn? Och varför?
Linda Skugge har skrivit en ungdomsbok med högt tempo och tvära
kast mellan Sartre och KP’s Kropp och knopp-frågor, bråk mellan
brorsor och blackmetal, brustna hjärtan och svullna könsorgan.
Det är en modern dagsboksberättelse om allt det viktiga i livet: kärlek,
vänskap, familj och hur svårt det är att förstå sig själv, för att inte tala
om att förstå andra. Det är brutalt, snuskigt och väldigt, väldigt roligt.

Omslag och vinjetter: Karl Johnsson. Inb. ca 160 s. Utk. januari.
978-91-7809-104-1 E-bok: 978-91-7809-105-8

Foto: Peter Knutsson

LINDA SKUGGE (1973) bor i
Sollentuna utanför Stockholm.
Hon skriver böcker och krönikor,
översätter och föreläser.
Linda Skugge har gett ut ett
flertal böcker i olika genrer.

JANUARI
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POCKET

MEG ROSOFF
Så har jag det nu
Övers.: Helena Ridelberg

SYLVAIN NEUVEL
Bara människa

MARS

MARS

MARS

Övers.: Peter Samuelsson

BROMBERGS

HÅKAN MATSON &
ANDERS NILSSON
Volvos revansch. Så befriades tigern

APRIL

APRIL

NICOLE KRAUSS
Dunkel skog
Övers.: Inger Johansson

KARIN ALVTEGEN &
KARIN THUNBERG
Osynligt sjuk. Medan livet passerar

IAN MCEWAN
Maskiner som jag
Övers.: Meta Ottosson

LINDA OLSSON
Hamilton Beach
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