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Sedan två år tillbaka bor författaren och podcastaren Sigge Eklund med sin 
familj i Los Angeles. Närheten till naturen och havet har skärpt hans blick, 
och nu har han skrivit en bok om hur han lärt sig vara närvarande i nuet.

I Livets små njutningar strosar han runt i vardagen, stannar upp och låter 
sig förföras av dofter och smaker, av oväntade möten och ögonblick 
av klarsyn. Även om världen idag kan te sig komplicerad kan vi alla 
fortfarande unna oss det han benämner som lågintensiv lycka. 
Boken blir därmed en hyllningsskrift till alla de små stunder som så enkelt 
går oss förbi om vi inte lär oss njuta av dem. Magin i att leva fi nns överallt 
omkring oss, om vi bara förmår uppskatta den. I en sovkupé, på en cykeltur, 
i skumbadet, under en markis när det regnar. Eller i sängen, när du somnar 
med en hund.

Suggestivt, knivskarpt och med en stark närvarokänsla bjuder Sigge Eklund 
in oss i sin vardag och manar oss att stanna upp och återupptäcka de små 
njutningar våra liv faktiskt är fyllda av.

Sigge Eklund
Livets små njutningar

Knivskarpt och lustfyllt om vardagslycka

Inb. ca 120 s. utk. aug. 978-91-7809-153-9
E-bok: 978-91-7809-111-9 Ljudbok: 978-91-7809-112-6
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SIGGE EKLUND
(1974) är författare, journalist och 

fi lmfantast. Sedan snart åtta år tillbaka 
driver han den omåttligt populära 

podcasten, Alex & Sigge, tillsammans 
med vännen och  författaren

Alex Schulman.

Inb. ca 120 s. utk. aug. 978-91-7809-153-9

SKÖN
LITTERATUR

Skarpt och provokativt,
präglat av hopp och förnuft
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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.

Jonathan Franzen
Här slutar världens ände

Originalets titel: The End of the End of the Earth  Övers.: Johan Nilsson

Inb. 240 s. utk. 978-91-7809-010-5 E-bok: 978-91-7809-011-2
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ESSÄER

Skarpt och provokativt,
präglat av hopp och förnuft

JONATHAN FRANZEN
(1959) be lönades 2001 med det

prestige fyllda The National Book Award 
för sin roman Tillrätta lägganden, ett satiriskt 

familje drama. Han är också författare till 
bl.a. Den obekväma zonen, Frihet, Längre 

bort samt Renhet. 
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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 vackra och sköra Arianna. 

Med en fi nstämd 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. 180 s. utk. 978-91-7809-100-3 E-bok: 978-91-7809-101-0
  Övers.: Ida Andersen

ROMAN

Gianfranco Calligarich
Den sista sommaren

Prisbelönad  italiensk kultroman 

GIANFRANCO CALLIGARICH
(1947) är uppvuxen i Milano men 
fl yttade i unga år till Rom där han 

arbetat som författare, journalist och 
dramaförfattare.



1990-tal. Betlehem Isaak är tre år och bor med sin mamma, pappa, mormor 
och två syskon i Eritreas huvudstad Asmara. Hennes pappa Dawit är journalist 

och arbetar på Setit, landets största oberoende tidning. Ett krig pågår mellan 
Etiopien och Eritrea. När situationen blir alltmer spänd bestämmer de sig för 

att lämna Eritrea.
De bosätter sig i Biskopsgården i Göteborg. Dawit får jobb som städare 

och mamma är mest hemma och är ledsen. I skolan retas de andra barnen 
och frågar om Betlehem bott i en koja i Afrika. Pappa vill åka tillbaka till 

Eritrea, Betlehems mamma säger nej. Han reser i alla fall. Snart följer hela 
familjen efter i hopp om en ny framtid i hemlandet. Men det dröjer inte länge 
förrän Dawit blir arresterad av polis och försvinner. Familjen får åka tillbaka 
till Sverige igen, utan pappa. Här börjar ett nytt kapitel i skuggan av Dawit, 

som än idag sitter fängslad i Eritrea. 

Mitt liv utan dig är en rak 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. Om rasism och alienation och 

en allvarlig vuxenvärld sedd genom ett barns ögon.

Inb. ca 150 s. utk. 978-91-7809-113-3
E-bok: 978-91-7809-114-0 Ljudbok: 978-91-7809-115-7

Fo
to

: C
as

ia
 B

ro
m

be
rg

MEMOAR

Betlehem Isaak
Mitt liv utan dig

BETLEHEM ISAAK
(1993) född i Asmara, Eritrea, 

numera bosatt i Malmö. Studerar 
Freds- och  konfl iktvetenskap 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.

Uppriktig och drabbande biografi 



Trettioettåriga Iris jobbar på postsorteringskontoret i norrländska Vännäs. I tio 
år har hon som lantbrevbärare lärt känna alla längs sin rutt. Här fi nns bland 
andra trevliga markägarna Margit och Bertil Hägglund, den excentriska och 
utsvävande nagelskulptrisen Desiré och ensamvargen Egon Rask.

Men Iris är inte bara lantbrevbärare. Hon är också medium. 
Medan hon åker runt och levererar sin post extraknäcker hon som Tamara på 
telefontjänsten ”Tamaras framtidslinje”. En mycket hemlig sidoverksamhet som 
bara hon och nagelskulptrisen Desiré känner till. Så en dag visar det sig att en 
av dem som ringer till 
Tamara också är en av hennes postkunder. Snart har Iris blandat ihop sina roller 
och styr medvetet händelserna genom sina spå-
domar.  Allt slutar givetvis i dramatik och kaos, men får Iris att inse vad som är 
rätt och viktigt för henne i livet.

Morgondagens post till Vidhäll är en varm och underfundig 
berättelse om livet, ödet och människorna längs en brevbärarrutt på den 
norrländska landsbygden. Det är också en berättelse om att det bara är du själv 
som kan välja och påverka din väg i livet. 

Inb. 136 s. utk. 978-91-7809-102-7
E-bok: 978-91-7809-152-2 Ljudbok: 978-91-7809-161-4
Inb. 136 s. utk. 978-91-7809-102-7

BROMBERGS

 Solja Krapu-Kallio

MORGON-
DAGENS 

POST TILL 
VIDHÄLL

ROMAN

Solja Krapu-Kallio
Morgondagens post till Vidhäll

SONJA KRAPUKALLIO
(1960) är född i Finland, men 

bosatt i Umeå. 2005 debuterade 
hon som romanförfattare med 

Mogen för skrubben. Hon 
har blivit mycket uppskattad 
för sin Norrlands-feel good-
serie om Westins bageri och 
kafé. 2002 belönades hon 

med priset Slangbellan för Jag 
behöver lillbrorsan för bästa 

barndboksdebut.

Underfundig feelgood i norrländsk miljö



I drygt två decennier har Bodil Jönsson satt ord på och 
resonerat kring vår upplevelse av tid, och då framför allt vår känsla av 
att den inte räcker till. Hur vi ständigt är stressade och frustrerade. Hur 
vi njuter så lite, trots att vi satsar så mycket på välbefi nnande. Och hur 

vi hinner så lite, trots att vi gör så mycket. Hur vår oro, vilsenhet och 
villrådighet ständigt växer. Men vad handlar dessa

känslor egentligen om? 

Författarna menar att vi måste inse att tillvaron inte består av ett enda 
NU, att de käcka uppmaningarna ”lev i nuet” och ”Carpe Diem” snarare 

stressar än inspirerar. Tiden bjuder på ständigt nya ”nu”. 
Tiden räcker visst! 

Men för att förstå och verkligen uppleva det måste vi känna oss trygga 
och känna tilltro till vår omvärld.  Vi måste få känna kontinuitet och 
tillförsikt, låta tankarna få gro, få rötter och få fäste. Först då kan vi 

återerövra rytmen i tillvaron.

Inb. 140 s. utk. 978-91-7809-142-3
Ljudbok: 978-91-7809-144-7  E-bok: 978-91-7809-145-4

BODIL JÖNSSON
(1942) är fysiker och professor 
emerita i rehabiliteringsteknisk 
forskning vid Lunds universitet. 

Förutom sin vetenskapliga produktion 
har hon skrivit fl era böcker som 

vänder sig till den breda läsekretsen. 

ÅKE ÅKESSON är läkare och 
skapare av Borgholmsmodellen 
och Hemsjukhuset och har lång 

erfarenhet av ledarskap och 
sjukvårdsorganisation. 

Inb. 140 s. utk. 978-91-7809-142-3

FAKTA

Bodil Jönsson och Åke Åkesson
Tid för tillit och trygghet

Klokt och lugnande i en orolig tid



Inb. 145 s. utk. 978-91-7809-123-2Inb. 145 s. utk. 978-91-7809-123-2

Svemester, hemester, staycation – ord som för bara några år sedan nästan 
inte existerade, men som nu de fl esta är bekanta med.
I samband med den ökande önskan och behovet av att resa klimatsmart, 
riktar nu alltfl er blickarna mot nya och klimatsmarta resmål när sommarens 
semester ska planeras.  Varför inte stanna hemma i och upptäcka Sverige. 
Och varför inte ta tåget? 

Sveriges avlånga land har ett väl utbyggt spårnät och här fi nns 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 fi nns tips på resmål som alla är nåbara genom 
en tågresa.

RESOR

Anders Falkirk
Längs spåret – 5 upptäcktsresor genom Sverige

Borta bra, men hemma bäst – ta tåget!



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, som Farao Groth, Musse Hasselvall,

Anna Hedenmo, Antonia Ax:son Johnson, Malin Lagerlöf,
Nina Lekander och Sofi e Sarenbrant.

Boken är rikt illustrerad med fotografi er av Niklas Hjelm.

Inb. ca 98 s. utk. 978-91-7809-071-6

PRESENT
BOK

Hästkärlek

Fin gåva för alla
som älskar hästar



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 dess 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.

Inb. 136 s. utk. 978-91-7809-102-7Inb. 136 s. utk. 978-91-7809-102-7

FAKTA

Mats Hederos
med text av Mårten Castenfors
Klarakvarteren - Från baksida till framsida

MATS HEDEROS är vd för AMF Fastigheter.
MÅRTEN CASTENFORS är chef för Liljevalchs konsthall.

Mod och nytänkande i Stockholms hjärta



Skogen har alltid varit viktig för oss i vårt skogstäta land. Inte minst för 
rekreation. Den har också haft en avgörande roll i vår ekonomiska 

utveckling. Och så fortsätter det att vara. Men idag handlar det inte bara 
om de traditionella användningsområdena, som

byggmaterial och pappersmassa. 

Redan nu används träfi ber till exempelvis kläder. Och snart tror man att 
sådant som mänskliga organ och fl ygplan och solpaneler kan skapas 

och tillverkas av trä. Den nya forskningen och alla innovationer som 
kommit ur den visar att skogsbruket idag har helt nya och enorma 

utvecklingsmöjligheter. 

För inget är så klimatsmart som träd. De var klimatsmarta långt innan 
ordet ens var uppfunnet. Träd är koldioxidsänkare, fossilfria, förnybara, 
återvinningsbara och biobaserade, och man räknar med att alla fossila 
produkter inom kort kommer att kunna ersättas med produkter från trä. 

Vad ett träd kan göra är en faktaspäckad, inspirerande och vackert 
bildsatt bok om träd. Det skogen ger oss, kan vi ge tillbaka.

Framtiden växer i skogen.

Inb. ca 140 s. utk. sept. 978-91-7809-125-6

LOUISE KJESSLER
Journalist med inriktning på bland annat 
miljö- och skogsvård. Som skogsägare 

är hon själv insatt i ett visionärt skogsbruk 
inriktat på framtiden.

FAKTA

Louise Kjessler
Vad ett träd kan göra

Framtiden växer i skogen



Illustratör: Joanna Hellgren Inb. utk. okt. 978-91-7809-160-7 E-bok: 978-91-7809-171-3
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OSKAR KROON
(1980) debuterade hösten 2018 med den 

kritikerrosade Mitt fönster mot rymden. 
2019 kom han med Vänta på vind som 
belönades med Augustpriset 2019, som 

den bästa barnboken som utkom det året. 

BARN
69

Överallt och ingenstans är en 
existentiell thriller för barn på 
väg att bli stora eller stora på 
väg att bli barn. Vi följer Sillen 
när hon försöker få ordning på 
vänskap, familj, förluster och 
så den där märkliga katten 
som kan vara på två ställen 
samtidigt. 

Det här är en charmig, varm 
och fi losofi sk berättelse, 
full av vardagslivets 
dråplighet. Tankar om löss, sport och fredagsmys blandas med funderingar 
över kvantfysikens möjligheter. För ibland är det lättare att begripa sig på 
universums uppbyggnad än att säga förlåt. 

Oskar Kroon
Överallt och ingenstans

Existentiell thriller för barn av 
Augustvinnaren 2019

Tidigare utgiven bok - Vänta på vind  Inb.: 978-91-7809-065-5
E-bok: 978-91-7809-066-2 Ljudbok: 978-91-7809-154-6

”Vänta på vind är en bok som 
balanserar perfekt på gränsen 
mellan barndomens lekfullhet 
och vuxenvärldens allvar, en 

skimrande poetisk pärla i fl oden 
av böcker för slukaråldern.

- Amanda Svensson, Sydsvenskan
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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 dickpick, 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 dickpicken 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.

Inb. 168 s. utk. 978-91-7809-1041 E-bok: 978-91-7809-105-8

LINDA SKUGGE
 (1973) bor i Sollentuna utanför 

Stockholm. Hon skriver böcker och 
krönikor, översätter och  föreläser. 
Linda Skugge har gett ut ett  fl ertal 

böcker i olika genrer.

UNGDOM

Linda Skugge
Inte min dick-pick

Hysteriskt roligt, brutalt och snuskigt



BROMBERGS BOKFÖRLAG . info@brombergs.se . www.brombergs.se 

SÄLJARE: Anders Hemming 0730-73 03 78 . Ylva Baggfelt 0702-53 86 39

Johan Moberg 0703-16 77 70 . Emelie Andrén 0705-44 88 83

         BrombergsBokforlag                    Brombergsforlag                    brombergsforlag

HÅKAN MATTSON &
ANDERS NILSSON
Volvos Revansch

Så befriades tigern

MARIA MAUNSBACH
Hit, men inte längre

KARIN ALVTEGEN &
KARIN THUNBERG

Osynligt sjuk
Medan livet passerar

         BrombergsBokforlag                    Brombergsforlag                    brombergsforlag         BrombergsBokforlag                    

POCKET

IVAN MCEWAN
Maskiner som jag

Övers.: Meta Ottosson

SYLVAIN NEUVEL
Bara människa

Övers.: Peter Samuelsson

NICOLE KRAUSS
Dunkel Skog

Övers.: Inger Johansson

LINDA OLSSON
Hamilton Beach

MEG ROSOFF
Så har jag det nu

Övers.: Helena Ridelberg

KARIN ALFREDSSON
80 grader från varmvattnet

KARIN ALFREDSSON
Kvinnorna på 10:e våningen

KARIN ALFREDSSON
Klockan 21:37


