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Göran Göransson har rest på den afrikanska kontinen-
ten sedan 1968. Han har arbetat på Österlens folkhög-
skola sedan 1973 och undervisat i utvecklingsfrågor 
och afrikakunskap. I Afrika 2.0 skildras omväxlande 
resor och politik i åtta afrikanska länder. Berättelserna 
spänner mellan revolutionen i Etiopien till installationen 
av Nelson Mandela som Sydafrikas förste demokratiskt 
valde president.

Afrika 2.0

Allmas fest, en «saga» och berättelse om själens glädje 
över hjärtats återkomst. Ett återupprättande av männis-
ka, djur och naturens mera innerliga väsen och värden. 

Allmas fest är en vaken dröm, en smekning för själen, ... 
en märklig och speciell bok och märkliga och speciella 
böcker skrivs av märkliga och speciella människor... 
Jag tycker det finns samma «ton» i den som i «Profe-
ten». Nils Arozenius, vän sedan 1985

Allmas fest

Morden på en medelålders dam och hennes granne för-
bryllar Annika Vester, erfaren 50+are och brottsutredare 
på Kriminaljouren. Hon är singel, mamma och mormor, 
självständig, humoristisk, förfördelad, sårbar och rak-
ryggad kvinna och polis. Annika börjar nysta i morden 
- där det ena har knytning till 60-talet - fast hon inte till-
låts vara involverad i utredningen. En äldre kommissarie 
har under alla år, på olika sätt, satt käppar i hjulet och 
sabbat hennes vidareutbildningar inom yrket. Han ska 
naturligtvis inte slippa undan detta.

Anagram
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När kristendomen ännu var statsreligion i Sverige möter 
författaren Annakarin Svedberg buddhistnunnan Syster 
Amita Nisatta. «Mötet blev avgörande och ett avstamp. 
Tillsammans med henne kom jag att lära känna olika 
buddhistiska miljöer och traditioner i asiatiska länder, 
och jag kom att vistas i Himalaya bland tibetanska 
buddhister i exilen. Det var rikt, det var fascinerande, 
och det var, för det mesta, fyllt av kärlekens värme och 
glädje.» De gör en gemensam pilgrimsresa till de plat-
ser i Indien som förknippas med Buddha och hans un-
dervisning. I New Delhi vistas de i ett litet buddhistiskt 
tempel invid det stora hindu-templet, helgat till gudinnan 
Laxmi. Men med upplevelserna växer också skepsisen. 
Hon möter Dalai Lama i hans vackra residens, men lär 
också känna fattiga tibetaner som säljer koftor på ga-
torna och arbetar i mörka gränder. När hon föreslår en 
tibetansk familj att hon skall hjälpa dem att skaffa en 
resturang, blir det inledningen på en längre tids vistelse 
i det vackra Dharamsala. I ett nunnekloster på 1000 
meters höjd upptäcker hon ojämlikheten mellan munkar 
och nunnor. Dalai Lama betyder «Mycket stor moder.» 
Nunnor kallas Ani-la. Det betyder Stor Syster. Varför är 
modern en man?

Annakarin
Svedberg

Litenupplaga.se/8
3

4

Andlighet och kärlek

De smyger försiktigt över vägen och in på skolgården. 
En ficklampa fladdrar till i deras eget klassrum. – Vem 
kan det där vara? Viskar Arvid spänt och huttrar till lite 
av spänningen. – Det kanske är «tavelskrivaren» sva-
rar Ebba förskräckt. De kan se personen samla ihop 
skolböcker, och riva ut blad ur barnens arbetspärmar. 
– Hjälp! Han har tänkt tutta på, säger Arvid upprört när 
gestalten tar fram en flaska och börjar spruta en vätska 
i högen av papper på katedern. – Vi ringer polisen säger 
Ebba, och tar snabbt fram sin mobiltelefon.

Marina
Lindberg
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Tecknad faktabok som också kan läsas som en berät-
telse. 133 tecknade sidor och många fotnoter. För alla 
som vill veta mer om vad det är som händer i hjärnan 
och i synnerhet för den som vill veta hur det kan vara att 
leva med syndromet, med och utan diagnos. Jag som 
har skrivit och tecknat heter Gunilla Carlsson, en gift 
tvåbarnsmor som fick diagnosen 47 år gammal. Efter 
det har jag läst på och jämfört med mina anteckningar 
från NP-utredningen. Jag upptäckte då att jag saknade 
en bok som lättförståeligt förklarar.

Aspergergs syndrom

Att inte bli trodd! är en berättelse om hur livet med en 
osynlig sjukdom kan vara. Boken handlar om bemötan-
de, kampen att bli trodd, med- och motgångar samt hur 
livet kan förändras. Den är till för att skapa förståelse 
och eftertanke, ge funderingar och kanske en del svar. 
Monica Johansson skriver från hjärtat och innehållet 
kommer från flera års funderingar. Hon hoppas att bo-
ken kommer beröra sina läsare. Vissa kanske kommer 
att reagera med ilska, men det är också bra menar hon. 
Det är bättre att få en sådan reaktion än ingen alls.

Att inte bli trodd!

Charles Darwin föddes för tvåhundra år sedan (1809). 
Bland annat genom verken Om arternas uppkomst 
(1859) och Människans härkomst (1871) revolutione-
rades naturvetenskapen med helt ny kunskap. Förfat-
taren följer hans spår vidare framåt från ett filosofiskt 
perspektiv där den mänskliga resan beskrivs i ett större 
sammanhang. Nedslag har gjorts inom ett tiotal ämnes-
områden såsom astronomi, teologi, filosofi, meteoro-
logi, psykologi, antropologi, biologi och zooekologi. 

Av stjärnstoft och vatten
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Hur reagerar vi när vi får en livshotande sjukdom eller 
när en närstående blir sjuk? I boken får vi följa Marianne 
genom hennes svåra sjukdomsperiod när hon var mitt i 
karriären, och endast var 39 år gammal. Vi får även följa 
hennes kamp när hennes älskade Curre drabbas av en 
allvarlig cancersjukdom. Berättelsen skildrar något som 
kan hända vem som helst, när som helst.

«Jag sträckläste boken, den gjorde mig berörd».
Lena

«Boken handlar om livet, kärlek, att finnas till för varan-
dra - en måstebok för ALLA».

Lasse

Den här boken är tillägnad alla de som drabbas av 
cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.
 Den är också tillägnad de som finns bredvid de män-
niskor som drabbas av livshotande sjukdomar.
 Kan någon känna igen sig och få kraft av min historia 
har boken uppnått sitt syfte.
 Jag vill framföra ett tack till alla som arbetar med 
svårt sjuka människor. Den mänskliga faktorn spelar 
dock spratt med oss ibland och vi drabbades av det 
vid några tillfällen.

Marianne
Sjöberg
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Att leva med cancer och 
att leva bredvid cancer

Boken tar upp vanliga sjukdomstillstånd hos barn och 
ungdomar samt specifik omvårdnad. Texten är kortfat-
tad med svenska ord och översättningar från latin. Bo-
ken vänder sig till studerande inom barnsjukvård. Den 
är främst riktad till gymnasiets omvårdnadsprogram, 
valbar kurs Omvårdnad sjuka barn och ungdomar, men 
kan även vara en grundbok för sjuksköterskestuderan-
de i grundutbildning samt studerande till barnsjukskö-
terska och personal som arbetar inom barnsjukvården.

Birgitta
Käer
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«Barnets första tecken de första åren» vänder sig till 
föräldrar som har barn med hörselnedsättning eller 
dövhet och till deras anhöriga. Den vänder sig också 
till dig som vill veta lite mer om svenskt teckenspråk. I 
Sverige finns det ca 8.000-10.000 människor som har 
teckenspråk som sitt första språk. Den första juli 2009 
trädde den nya språklagen i kraft. Det innebär att stat, 
landsting och kommuner har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja det svenska teckenspråket. På döv-
lärarkongressen i Vancouver den 19 juli 2010 togs bland 
annat ett beslut att uppmana alla nationer att erkänna 
sina döva medborgares teckenspråk som ett av landets 
legitima språk, och att behandla dem som jämställda 
med den hörande majoriteten. För barn med hörselned-
sättning eller dövhet är det det svenska teckenspråket 
som gäller. Genom teckenspråket får de sin språkut-
veckling och därmed även en bättre kunskap om det 
svenska språket som de i varierande grad inte hör. Hö-
rande barn med försenad talutveckling, språkstörning, 
utvecklingsstörning eller som av andra skäl har problem 
med tal, liksom vuxna som har haft fullgod hörsel och 
som av någon anledning mer eller mindre förlorat den i 
vuxen ålder kan här med sina anhöriga förstärka kom-
munikationen med enstaka tecken som de då lånar från 
teckenspråket.
 Det är ett stort ansvar som vilar på de vuxna att 
kunna «läsa av» barnet med hörselnedsättning eller 
dövhet. Din familj är nybörjare i ett språk som kommer 
att bli ett viktigt första- eller andraspråk för ditt barn nu 
och i framtiden. Det vanligaste är att barnet självt blir 
«mästaren» på detta visuella språk. Under småbarns-
åren bör föräldrarna gå steget före barnet med tecken-
språkskunskaperna. Försök undvika att fråga ditt barn 
hur man tecknar «det och det». Barnet kanske får teck-
en via sin «hörselförskola». Ge inte barnet ansvar att 
vara «läraren» i familjen. Fråga hellre personalen om du 
är osäker på vad för tecken ditt barn försöker förmedla 
till dig. Självklart finns det situationer där barnet känner 
«stolthet» över att kunna fömedla lite kunskap till sina 
föräldrar, bara det inte blir ett genomgående drag.

Barnets första tecken
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Högst upp på en gammal vind bor Blixten med sina 
mus-föräldrar Gusten och Matilda. Blixten är väldigt ny-
fiken och önskar inget hellre än att komma ut och se hur 
det är att vara utomhus under den kalla vintern. Han får 
sin allra första kompis Sunshine, som hjälper honom att 
förverkliga sin dröm. Du får titta in i musens egna lilla 
värld. En spännande värld där Blixten bland annat lär 
sig att räkna. En bok för dig mellan 5-9 år. 

Karin
Tärnhed
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Blixten och Sunshine

När Benny varvar ner inför sommaren efter Vråhults se-
rieseger ringer telefonen. En sommarcup i innebandy! 
Kan det verkligen vara nåt? Det blir en sommar som 
Benny sent ska glömma! Läs den spännande fortsätt-
ningen om Benny innebandyspelaren.

«Benny, kom igen nu! Vi kör några gånger till!»
Den som ropade hette Nisse och var lagkamrat till Ben-
ny i Vråhults innebandyklubb.

Lars
Lilljequist

Litenupplaga.se/7
18

Benny och sommarcupen

Boken är ett minilexikon i dramaturgi. Här hittar du defi-
nitioner, beskrivningar och exempel på berättartekniska 
företeelser. Du kan använda det när du skapar eller 
analyserar drama- eller prosaberättelser. Du kan även 
hitta samband mellan olika berättartekniska företeel-
ser genom lexikonets system av korsvisa hänvisningar. 
Dramaturgiska begrepp används idag också utanför 
teaterns och filmens värld och här hittar du exempel-
vis kommentarer som rör det dramaturgiska tänkandet 
inom politik, journalistik och näringsliv.

Istvan
Lindberg
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I denna biografi berättas hur det kan vara att få ett unikt 
barn och hur det sedan kan gå till att växa tillsammans. 
Föräldraskapet som inkluderar känslor av kärlek, skam 
och skuld beskrivs på ett närgånget sätt. Boken ger ock-
så en inblick i hur en syskonrelation kan se ut. Vidare 
beskrivs samhällets skyldigheter att ge stöd och hur ett 
sådant stöd kan se ut i praktiken. När du målar akvarell 
kan du ha ambitionen att måla mellanrummen mellan 
konkreta föremål, du lyfter fram det andra, luften mel-
lan trädstammarna eller annat som du oftast inte läg-
ger märke till. När du lyssnar till improvisationer i exem-
pelvis jazzmusik spelas allt utom själva melodislingan, 
det vill säga allt däremellan. På liknande sätt kan den 
som är lyhörd se bortom de synbara uttrycken hos en 
individ och uppfatta önskningar och initiativ, en vilja att 
komma vidare trots hinder som kan finnas hos personer 
i omgivningen eller i form av kroppsliga funktionsned-
sättningar. Den inre resa jag gjort har lett mig till en stark 
övertygelse om att inget är omöjligt, det är bara olika 
svårt. Till en början måste man träna på att se det som 
inte syns. Inger E. Anell. 
 Inger är förälder till Lena som i vuxen ålder fick en 
sällsynt diagnos, Sotos syndrom. Inger är förskollärare 
med specialpedagogiska vidareutbildningar samt utbil-
dad grupphandledare. 

Bland krigor och harsyra

I Den föreställda familjen försöker författaren och hans 
nyupptäckta syssling fördjupa sin identitet genom att fö-
reställa sig sin familj före utvandringen från Ryssland 
på 1880-talet och göra den så intressant som möjligt. 
Läsaren får möta Mendel, student i Königsberg under 
den berömde Immanuel Kant, och hans syster Esther, 
debuterande novellist, vidare Anna som startar en syna-
goga för kvinnor, Emily som är banbrytande uttolkare av 
sumeriska sagor och Leonid som författat skådespelet 
«I väntan på Messias».

Den föreställda familjen
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Vad är det som gör en bok läsvärd och intressant? Det 
är nog ovedersägligt först och främst de människor som 
den handlar om. Det är dessa som formar handlingen. 
Och det är inte heller betydelselöst vilka händelser som 
skildras. I den här boken får läsaren göra bekantskap 
med kardinaler, legosoldater, två föräldralösa barn, en 
gycklare med flera. Vad som är gemensamt för dem alla 
är deras strävan att finna kärlek och trygghet. Deras 
strävan skulle få dem att hamna i farliga situationer och 
utsättas för onda människor.

Ingrid
Hansson

Litenupplaga.se/3
13

Den långa vägen hem

Inringandet av den misstänkte mördaren tar läsaren 
över större delarna av Sverige och tillbaka till 1950-ta-
let. Malmö, Sundsvall och Offerdal i Jämtland är viktiga 
platser i jakten på den skyldige. Bo Strömliden, får ta 
sig an utredningen i det nya jobbet på länskriminalen 
i Malmö. Förutom det nya fallet får han kämpa mot 
sin tinnitus och ett äktenskap i upplösning. Strömliden 
kopplas också in i den stora utredningen om serieskyt-
ten i Malmö.

Arne
Svensson

Litenupplaga.se/8
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Den skållade mannen

Är kärlek mellan en sextioårig man och en trettiofemårig 
kvinna möjlig? På biblioteket i en småstad möter för-
fattaren och sjömannen Jorge unga Marjaana och ljuv 
musik uppstår.

Romanbygget är fullt av infall och upplevelser, överras-
kande svängningar. Det är stundom osäkert huruvida 
det är författaren Alander eller författaren/sjömannen 
Jorge Almberg som under berättelsens gång styr pen-
nan.

Rainer
Alander
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Den vita tystnaden är en romanbiografi av Stina Berg-
hammar. Annas ambition är att beröra ur ett sorts un-
derläge, från uppväxten i Norrbotten i den mansdomine-
rade familjen. Där kvinnor var arbetsamma, följsamma 
och osynliga. Hon flyttar från byn till storstaden, hundra 
mil bort, till anonymitet. Från norr till söder, från mörker 
till ljus andas hon livets alla dofter, smaker, ljud och plat-
ser. När Anna stänger en dörr så öppnar hon en ny, till 
en värld där allt har sin egen färg.

Den vita tystnaden

De här berättelserna handlar om varför - såsom varför 
en ung man överger en lovande karriär och sin familj, 
varför en kvinna försvann från nattåget till Malmö, varför 
en präst i Jämtland förlorade sin tro, sitt pastorat och sitt 
liv, varför ett mord på en svensk i Afrika förblev olöst och 
varför barndomen för två pojkar abrupt tog slut. Perso-
nerna lever alla i brytningstider, i en värld i snabb och 
oåterkallelig förändring. Främlingskap är en klangbot-
ten i de flesta av historierna. I många är skådeplatsen 
Afrika.

Deras vägskäl

Avdelningsdirektör Sven-Erik Grahn vid Boverkets Hus-
byggnadsdivision tryckte in den lilla fyrkanten på sin 
mobil. Samtalet från landets miljöminister gjorde honom 
svettig. Han strök med utsidan av ena handen undan 
några droppar oro från sin panna och blickade hålögt ut 
över Karlskronas egen Drottninggata. Hur var det möj-
ligt? Tankarna virvlade osorterat runt i hans huvud. Vad 
i helvete skulle hända om det kom till allmän kännedom 
att hans namn också fanns på det underskrivna doku-
ment som han först nu började förstå vidden av?

Det brinner en eld
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”En avslöjande dokumentation om människans fung-
erande ner i de allra djupaste psykiska skikten” / Profes-
sor emeritus, psykolog & psykoterapeut Alf Nilsson. Att 
läsa denna bok är som att resa i en existentiellt medve-
tandegörande och spännande värld. Tobias öde är ett 
exempel som angår alla med intresse för meningsska-
pande kommunikation. Här beskrivs i detalj en kommu-
nikation och ett språk på nivåer som kräver lyhördhet, 
fantasi och intensiv närvaro... Insikt, bekräftelse och 
meningsfull gemenskap har en avgörande inverkan på 
möjligheterna att utvecklas. Gripande läsning! Vem har 
nytta av boken? Psykologer, medicinare, omvårdnads- 
och behandlingspersonal, pedagoger, tjänstemän, po-
litiker och alla som vill inspireras till reflektion, får en 
tankeväckande och gripande läsupplevelse. Tydliga 
teoriavsnitt illustreras med konkret dokumentation av 
tålmodiga, intensiva och lyhörda samtal. Exemplen vi-
sar hur man kan nå fram och in till den som drabbats 
av mentala/kognitiva funktionshinder, svårigheter med 
kommunikation och minne, psykosutbrott eller andra 
symptom som på ytan ter sig förvirrande och absurda. 
Personal inom psykiatrin kommer att känna igen psy-
kosreaktioner och få konkreta exempel på betydelsen 
av att bli sedd, förstådd och bekräftad i en inre och yttre 
verklighet. Familjer med en medlem som skadats i ung 
eller vuxen ålder får inspiration att hantera de svåra 
mellanmänskliga frågor som man de facto ställs inför, 
och som få vågar tala öppet om. Alla som uppskattat 
«Det finns någon därinne» vet redan varför de vill läsa 
mer om Tobias.

Susanna
Carolusson
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Det finns någon närvarande
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Djupt inne i skogarna finns Mörkerfolket, ett folk av var-
ulvar och vampyrer. Skapade av Makterna för att vara 
människornas svurna fiender. De lever dolda för män-
niskorna om än de ser ut som människor. Lupus Varulv 
är den främste i Mörkerfolket. Dess antal minskar för 
varje år. I syfte att stärka det människofientliga folket 
beger han sig ut i samhället för att söka en mänsklig 
kvinna till förbunden. Signe, en femtonårig flicka, anar 
inte det sanna jaget hos den till synes trevlige Elof som 
kommer till hjälp i höskörden...

Det sista beviset

Tillsammans med fotografier av klotter, konst och kolo-
nistugefönster formar bokens 20 dikter repliker till stora 
och små politiska händelser. Efter ett avstamp i röst-
rättsstriden i Sverige som började redan på 1800-talet 
tar författaren ett stort kliv framåt i historien till Berlinmu-
rens fall 1989, och leder oss sedan vidare till 2000-talet 
med dess nedärvda frågor om lika villkor för kvinnor och 
män, kärnkraftens vara eller icke-vara, tobaksrökning, 
köttätande och människornas klimatpåverkan.

Det trodde ingen:
samhället i förändring

Överstelöjtnant Lars Emtén lämnar försvaret innan han 
blir uppsagd. Tjänsten på svenska ambassaden i Da-
maskus kommer överraskande både för honom själv 
och hans vänner. Under täckmantel ska Emtén identi-
fiera personer som kan tänkas utgöra ett hot mot Sve-
rige och svenska intressen. Till förfogande har han bl.a. 
CIA:s avdelning OTA (Office of Terrorism Analysis.) Ter-
rorister har fått fotfäste i Sverige. Var finns deras cell och 
vilka är deras avsikter? Svaren på frågorna blir akuta.

Dirty Nuke
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Tre kvinnor ur tre olika generationer försöker ta itu med 
sina liv. Sjuttonåriga gymnasieeleven Cecilia har tappat 
fotfästet i livet. Hon försöker bryta ett invant mönster, 
något som får oanade konsekvenser för några av män-
niskorna runt henne: mamma Ylva, mormor Agneta, 
klasskompisen Alex och läraren Ninni. En serie omstän-
digheter leder fram mot en dramatisk händelse som för 
alltid kommer att förändra deras liv. Elevjuvelen är en 
samtidsroman som utspelar sig i den medelstora sta-
den Ansgarstuna. 

Kristina
Wärring

Litenupplaga.se/8
6

0

Elevjuvelen

I denna bok finner läsaren berättelser om både älgar 
och mopeder. Kan det verkligen vara roligt? Ja, faktiskt! 
Den som läser får se. Själv älskar jag en rolig berät-
telse! Och gärna med en smula skruvad humor. Glimt i 
ögonvrån är också viktigt. Allt behöver kanske inte vara 
gravallvarligt, djuplodande och ämnat att lämna traktor-
liknande spår i litteraturhistorien. Därmed inte sagt att 
de olika berättelserna i den här boken helt saknar bud-
skap. Den som söker han finner. Den som på något sätt 
blir berörd förstår nog vad jag menar.

Ulf
Hindström

Litenupplaga.se/8
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En riktigt rolig bok

Carl Folcker berättar i sin självbiografi Skiftesrikt (Re-
cito Förlag, 2007) om den diktsamling under titeln På 
återvägen som han publicerade 1953 på det vid den ti-
den så uppmärksammade förlaget Metamorfos och om 
diktsamlingen Strandsång som året därpå låg färdig för 
publicering - vilken dock aldrig blev av då verksamhe-
ten gick i konkurs och all bokutgivning upphörde. De-
butsamlingen blev snabbt slutsåld men föreligger här, 
snart 60 år senare, i en nyutgåva tillsammans med den 
andra, aldrig publicerade diktsamlingen.

Carl
Folcker

Litenupplaga.se/8
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Ekon från femtiotalet
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Kriget är slut och de är nygifta. De går omslingrade 
genom Köpenhamn, känner in den första fredsvårens 
lukter och har bara ögon för varandra. Det är dags att 
stryka ett streck över det gamla, nu börjar den nya tiden. 
Men först måste hon berätta allt om sin familj och om 
sin pappa för honom. Frågan är bara hur han kommer 
att reagera. Han som är så fri från fördomar kan väl inte 
döma henne bara för att hennes pappa haft så fel, så 
fel. Det var direkt efter krigsslutet efter det andra världs-
kriget som den judiske, världsvane, tjocke, charmiga 
Helmuth träffade Anne-Marie som var en kombination 
av helylle och frigjordhet och snabbt, mycket snabbt 
gifte de sig utan att egentligen veta något om varandra.

Det här är en berättelse om verkliga händelser och 
verkliga människor. Jag vet förstås inte alltid hur de 
kände just då, eller vad de tänkte och sa. Eller var de 
åt. Jag vet allt och ändå inget. Men sant är det i någon 
mening eftersom det bygger på historiska fakta, de var 
i alla fall på de platser jag beskrivit så mycket vet jag. 
Det bygger på saker jag snappat upp, jag snappade 
historier om det förflutna, det märkliga ibland mörka för-
flutna snappade jag efter som andra snappar efter luft. 
Jag ville veta, jag måste ju få veta.

En osannolik kärlekshistoria

En ungrare blir svensk är en spännande, rolig och lätt-
läst självbiografisk berättelse. Författaren tecknar sina 
minnen sanningsenligt och rakt på sak. Historien börjar 
med en levande skildring av den lyckliga barndomen i 
en by nära Ungerns huvudstad Budapest. Livet på tret-
tiotalet utan radio, TV, telefon och bilar känns charmigt 
och oerhört fjärran från dagens jäkt. Skildringen av ung-
domstiden i fyrtio- och femtiotalets Ungern är däremot 
omskakande. 

En ungrare blir svensk
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Marja vaknade en tidig höstmorgon av att det small 
och han satte sig upp i sängen. Hon trodde att någon 
hade slängt sönder fönstret. Då fylldes hela rummet av 
ljus, hon såg därefter i ändå starkare sken överdelen på 
en indian med fjäderskrud. Mannen sa med grov röst: 
«JAG SKA HJÄLPA DIG MED DET SKRIVNA ORDET». 
Därefter försvann han lika fort som han kommit. Energin 
var så stark att tårarna forsade ur hennes ögon. 

Marja
Svahn
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Ett mediums memoarer

Skulle allt bara sluta så här? Var det här verkligen hans 
uppgift? Var det därför han blev född, för att bli en drå-
pare? Sun är femton år och lillebror till en tronarvinge. 
Han lever ett blekt liv på slottet där han särbehandlas av 
både sin bror Lucius och deras fader. En dag blir staden 
som Sun bor i attackerad av en drake. Den dödar Lucius 
och övertalar sedan Sun att följa med honom. Det blir 
en resa som visar sig förändra Suns hittills meningslösa 
liv helt. Ett Sinne Mörkt är ett fantasy-äventyr om att ut-
vecklas och finna sin egen väg i livet.

Johanna
Larsson

Litenupplaga.se/8
19

Ett Sinne Mörkt

Följ Streetartkonstnären och privatdetektiven Errolf Van 
Heede på hans jakt genom nattens Göteborg efter lös-
ningen på det mystiska försvinnandet av en medelål-
ders kvinna från Askim. Från mystiska pråmar vid «Dom 
döda skeppens kaj» via sunkiga rockklubbar i Majorna 
landar Errolf i mystikens Gnarp en mörk novemberkväll. 
Det leder till en händelse som ställer vartenda litet hår-
strå på kroppen i givakt! Och dessutom placerar fort-
sättningen och lösningen av gåtan långt mycket längre 
bort.

Andreas
Samuelsson

Litenupplaga.se/7
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Errolf van Heede:
Blodstänk och The Clash-linnen
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Ett stöd i natten är en skildring av en mans nattarbete 
inom den kommunala psykiatrin. Vi får i boken möta ett 
flertal mångbottnade personligheter, vars liv och utveck-
ling, skörhet och styrka, drivit in dem på spår, identi-
fierbart med existentiella begrepp och stigmatiserade 
effekter som Otillhörighet och Utanförskap. För den 
manlige nattstödjaren står det klart att det är omgiv-
ningens bemötande och sätt att värdera vad som utgör 
ett gott liv som är den främsta orsaken till allt det Ut-
anförskap han möter. Och i det ställs han öga mot öga 
gentemot sin egen Otillhörighet.

Att vara ett stöd i natten är mitt arbete. Att finnas till-
hands för den som är skör är mitt uppdrag. Så många 
Otillhöriga vårt land befolkas av. Så många Outsiders 
som inte ges utrymme till eget liv. För några är jag en 
hand i mörkret. Jag slutar aldrig tro på dina möjligheter. 
Jag slutar aldrig tro på den kraft du bär på. Du lär mig 
vad frihet är.

Jag är ett stöd i natten.
Jag är demokratins kärna, dess spjutspets,
men också dess avlägsnaste utpost.
Om jag fallerar, störtar civilisationen i ruin.

Ett stöd i natten

Har du en önskan om att få leva ditt liv i frihet och lycka? 
Fri att bli det bästa jag kan vara! handlar om Lillebils liv 
och hennes väg mot ett liv i frihet. Författaren vill dela 
med sig av sina kunskaper till andra människor som, 
liksom henne själv, vill uppleva mer glädje, lycka och fri-
het i livet. Hon berättar om hur hon har funnit vägen från 
att ha levt ett liv utan vare sig mål eller någon större me-
ning till ett liv som är storslaget och unikt! Där hon även 
har haft möjligheten att inspirera sina barn till att våga 
leva ut sina drömmar och att vara hjältarna i sina liv.

Fri att bli det bästa jag kan vara!
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Döden är närvarande hela tiden. Oftast som en naturlig 
del i det verkliga livet, eller som det var för mig, en påhit-
tad värld. Det började med panikattacker, som sen ut-
vecklades till ren dödsångest. Det gick inte en dag utan 
att jag trodde att jag skulle dö. Men jag visade inget. Jag 
försökte vara stark så länge så att kroppen till slut lade 
av utav sig själv. Jag föll, och jag föll långt ner i avgrun-
den. Där kom ljuset in i mitt liv, och Gudinnan kom helt 
oväntat in vid min sida.

Jeanette
Bencze

Litenupplaga.se/8
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Frostmåne

Med en ruta för varje visdom! Korta berättelser om vis-
domsrutorna i mitt liv och tankar kring hur ego i alla 
dess former förgör och förstör. Jag har sett och hört på 
vägen hit att tron i livet har många ansikten! Ser du den 
rutiga kossan som kommer knallande på vägen? Hon 
har med sig en vagn full av visdomar! Berättar om en 
liten flicka som sattes i en gungstol med en docka som 
följeslagare, som ser ut som en Alien och som tills nu 
har utvecklats till en fullvuxen rutig ko.

Anne
Hansen

Litenupplaga.se/8
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Från en liten flicka till en
vuxen rutig ko!

En ruskig dag i början av mars förlorar Lukas Tapper sin 
frihet efter nästan nio timmars förhör. Lukas blir anhål-
len misstänkt för mord. Några dygn tidigare hade han 
varit helt oförstående inför att han för första gången i sitt 
liv skulle komma i kontakt med kriminalpolisen.

Ulf
Folkesson

E
-bok

Friad men inte fri
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Schalom Frid, vem ger frid mellan murar, mellan jag och 
du och de ockuperade barnens levande ögon. Frid, mel-
lan kulsprutans mynning och barnets naturliga lek, mel-
lan förlamningens strategi och fattigdoms plåga. Frid, 
var är ditt ljus? Dina försonande tårar.

Om författaren: Hans-Evert Renérius är svensk lyriker, 
litteraturkritiker, och essäist. Hans-Evert skrev i början 
av 1959 sin första lyrik.

Från Lönneberga till Jerusalem

Lars Svensson debuterar med sin bok «Från motor-
elev till morfar» med en samling noveller från sina år 
till sjöss. Idag är han pensionerad maskinchef och har 
upptäckt skrivandets härliga konstart. I denna bok kan 
ni redan i förordet läsa om branden 1973 ombord på 
Svea Regina. Eller i kapitel två om när ett gäng grabbar 
i gastankern LPG /T Franklin vill liva upp stämningen 
ombord och bildar en orkester under namnet Martins 
Trio.

Från motorelev till morfar

En vacker och stilla sensommardag försvinner bilfärjan 
«Kajsa-Stina» till havs. Fåröfärjan beger sig norrut mot 
den trånga passagen vid Norra Gattet. Vad har hänt 
ombord? Har befälhavaren blivit galen? Har färjan blivit 
kapad? Finns det terrorister ombord? Vilka är passa-
gerarna i sina fordon ombord på färjan? ...och vart är 
den på väg? En avvikelse från det normala får oanade 
följder för det svenska Försvaret och, inte minst, inter-
nationella militärpolitiska konsekvenser. 

Fåröfärjan kapad
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Nina är bara fem år när hon för första gången drabbas 
av de jordlösas hat mot den ryska överklassen. Hennes 
familj lever ett till synes lugnt liv tills det första världskri-
get förändrar allt. Ninas förgångna gick förlorat i flytt och 
fattigdom. Detta är berättelser som är återskapade ur 
minnesfragment från 1900-talets början. Jag som skrivit 
är dotter till Nina. Jag är professor emerita i psykologi. 
Min mammas historia engagerade mig så mycket att jag 
kände att jag ville rädda åtminstone delar av den från 
glömskan.

Yvonne
Wærn

Litenupplaga.se/7
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Förlorat förgånget

«Fantastisk! ★★★★★ En mycket gripande och välskild-
rad berättelse av Lillemor Brink, som rekommenderas 
varmt! Texten är målande och flyter fint, och det märks 
att mycket arbete lagts ner på detta arbete. Från första 
sidan känns det som om man befinner sig i tidsepo-
ken i vilken berättelsen utspelar sig, även för en person 
(som jag själv) som inte var speciellt insatt från början. 
av Olof, 2011-03-23» (Adlibris.com)

Lillemor
Brink

Litenupplaga.se/3
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GEORGE Napoléons tragédienne

Trots goda skolbetyg måste Alice börja arbeta som piga 
på gården Berg, endast 13 år gammal. Tore från Ble-
kinge söker anställning på gården. En mörk hemlighet 
sätter prov på deras vänskap. 30-talets arbetslöshet, 
stor familj och anpassningen till blekingebornas menta-
litet ställer Alice inför svåra beslut. 

Lennart
Johansson

Litenupplaga.se/8
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Född fredagen den trettonde
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Känslor på vers på temat olycklig kärlek och erotik. Vem 
har inte någon gång varit olyckligt kär eller åtrått någon 
på avstånd. Dikterna uttrycker förlamande passione-
rade känslor som blir som giftiga fjärilar inombords till 
en mer nyanserad, mognare känsla som illustreras av 
de avgiftade fjärilarna. Det har förflutit över 20 år mellan 
känslorna till betraktelsen. Författaren har valt att lägga 
de ursprungliga dikterna på vänstersidorna och på hö-
gersidorna en direkt nutida reflektion. 

Giftiga fjärilar Avgiftade fjärilar

Ödesväv, är en historisk äventyrs-roman, en berättelse 
om liv och död långt tillbaka i tiden, i Vendeltidenstöck-
en. ”Det är en rejält berättad roman med bra balans 
mellan dramatiska stridsscener, konkreta och livfulla 
skildringar av människor och miljöer samt kunskapsrika 
inblickar i vikingatida liv.” Marie Louise Lindell, BTJ, i 
BTJs häfte nr 7 2010

...i Vendeltidens töcken. När Gisle och Geir kommer 
hem från jakten finner de gården skövlad, föräldrarna 
och huskarlarna dräpta samt gårdens kvinnor försvun-
na, också systrarna Gunn och Ginna. Eftersom deras 
äldre bror Olof är på handelsfärd i Frisland tar de sig 
hem till farbror Fridbjörn och hans sejdkunniga hustru 
Holmdis i Tuna. Där finner de skydd. Ingen färdas i mör-
ka natten, ingen utom Nattfari. En kulen höstkväll bul-
tar han på porten och ber om husrum, sedan spår han 
om fränder på färd och i främmande land. Han vittnar 
om Olof och Gangulf i Frisland, han förutser systrarnas 
öden på Själland och han varslar om ofärd och död. 
Gisle och Geir, Ödesväv, är en historisk äventyrsroman, 
en berättelse om liv och död långt tillbaka i tiden, i Ven-
deltidens töcken. 

Gisle och Geir, Ödesväv
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Rabindranath Tagore, 1861-1941. Nobelspris i litteratur 
1913. Filosof, poet, författare, arkitekt, sångare, kom-
positör, konstnär, dansare, mystiker, filosof, historiker, 
politiker (med Gandhi bl.a.), pedagog: skapade Santi-
niketan, skola för barns kreativitet och naturlighet och 
Indiens första holistiska universitet. Arbetade för byut-
veckling enligt microlånsprincipen. Kämpe för kvinno-
frigörelse och sociala reformer. Betonade behovet av 
enhet mellan Öst och Väst.

Gunnel Emia
Eriksdotter
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Han som visste att Gud finns

Boken om Hilda och Wilda hjälper dig att sätta igång 
och med struktur, steg för steg, rensa upp och skapa 
ordning där hemma. Hilda och Wilda, två kompisar som 
delar hus, beslutar att de vill skapa ordning där hemma. 
Under tio veckor lotsas de, via brev, steg för steg av 
Bodil Wilén och skapar den förändring som de önskar. 
Du som läsare agerar parallellt med Hilda och Wilda, 
följer de enkla instruktionerna i boken och kryssar för 
när du är klar. I boken finns utrymme för att skriva ner 
dina egna reflektioner efter varje kapitel.

Bodil
Wilén
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Hilda & Wilda

Hur gör man för att lyckas som musiker? Mona är mu-
sikant, speleman, det är vad hon inte kan låta bli och 
det är vad hon är bäst på. Men det räcker inte för att 
lyckas. Det räcker inte att veta vad man gör och att vara 
talangfull. Man måste också ha det där obestämda som 
kallas flytet, det som gör att käpparna i hjulet inte blir 
alltför många. Mona är ingen affärskvinna. Hon streakar 
inte på torget för att väcka uppmärksamhet. Hon är lite 
kantig i sitt uppträdande.

Mats
Ekman

Litenupplaga.se/8
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Growin’ Leaves
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Anders Sethsson arbetar som lots i Marstrand på väst-
kusten. Jonas och Kajsa Nilsson är Anders nära vänner 
och arvtagare till Karlsson rederi i Rönnäng. Ett ovän-
tat meddelande från det förflutna driver Anders till att 
söka sina rötter, och i sitt sökande snubblar han över 
information från 1940-talet som kan äventyra framtiden 
för Karlsson rederi. Information som i det lilla samhället 
Rönnäng, där alla känner alla, kanske endast är hörsä-
gen och muntligt förts vidare mellan generationer. När 
Anders till slut lyckas tolka sin mardröm inser han att nå-
gon håller på att sopa igen spåren till det som utspelade 
sig på 1940-talet. Det är bråttom. Någon vill rederiet illa 
och Anders får en roll i spelet där vännernas arv även-
tyras, ett spel där gamla synder kan förändra rederiets 
ägarstruktur. 

2012 kan du se Camilla Läckbergs film «Havet ger, 
havet tar», eller så kan du redan nu läsa Kristina Ron-
quists bok «Havet tar och havet ger»! 

Havet tar och havet ger

Boken är skriven på fakta och skrönor blandat med hu-
mor, tårar glädje och lärdom. Ronny Lagerwall har äntli-
gen fått tid och rum för att skriva, han är född i Trelleborg 
och uppvuxen lite varstans i Sverige, lite av fri vilja och 
lite av tvångsförflyttning. Ronnys skrivteknik skiljer sig 
från övriga författare med sina öppna och lättlästa berät-
telser. Dessutom medföljer en «gästbok» med boken. 
«Boken har jag skrattat mig igenom. En bra bok att för-
gylla livet med!» (Birgitta)

Hur man blir en riktig pojke
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Vi lever våra liv på gott och ont, vi gör både gott och 
ont och drabbas likaså av båda. Ibland är det svårt att 
göra skillnad mellan dessa båda storheter. I vår kultur 
lever tre stora världsreligioner med som man ser det 
helig skrift som rättesnöre. Koranen är en av dem. Vilka 
lösningar föreslår den för vårt dilemma? Vad är unikt 
för Koranen och hur skiljer sig denna skrift från de svar 
som judendom och kristendom ger? Vi behöver ta oss 
tid att lära oss vad som utgör grund för olika religioners 
ställningstaganden kring och för enskilda människors 
religiösa tolkningar av det svårtydda livet. INGEN VID 
HANS SIDA vill bidra till att vi kommer något vidare i 
denna problematik. Christer Gardemeister är teolo-
gie doktor på en avhandling om gudstanken hos den 
svenske 1500-talsprofilen Olavus Petri. Han är sedan 
många år präst i Svenska Kyrkan. I denna nya bok rör 
han sig på religionshistoriskt tidigare mark. Christer 
Gardemeister redogör också för en del av ur- och forn-
kyrkans tänkesätt i dessa avgörande frågor om gott och 
ont. Boken är att se som ett resultat av historiska, teolo-
giska och filosofiska studier.

Vid tiden för Muhammeds födelse var Mellanöstern 
delat mellan stormakter, inte minst det bysantinska väl-
det i väster och det sasanidiska i öster. I århundraden 
hade en väldig rivalitet härskat mellan väst och öst. Det 
handlade inte bara om finansiell och militär dominans 
utan även om skilda kulturella traditioner. Bysantinarna 
hyllade den hellenistiska kulturen, medan sasaniderna 
grundade sig på gamla iranska och semitiska traditio-
ner; i allmänhet förkastade dessa hellenismen som ett 
främmande element. 
 Det handlade inte minst om en religiös rivalitet. Un-
der 300-talet hade bysantinska kejsare förklarat sig 
som befrämjare av kristendomen, i detta fall en helle-
nistiskt färgad sådan, medan de sasanidiska kungarna 
lutade åt en av zoroastrismen präglad uppfattning.

Christer
Gardemeister
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Ingen vid Hans sida
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Pieter lever i en tid då det gamla Sydafrika omvandlas 
och nya villkor skapas. Efter att ha förlorat sitt arbete 
lämnar han hem och familj och ger sig ut i ett Sydafrika 
som är hemland för så många olika folk och kulturer. 
Han konfronteras med en tilltagande kriminalitet och 
frågar sig om det kan finnas en framtid för honom och 
hans familj här. Under sin vandring upptäcker han flera 
spännande platser, ett rikt djurliv och ett storslaget land-
skap i det land som han har älskat så mycket.

In i Karoo och bortom

Den svala hudens närhet, den pulserande stadens 
nerv. De tyngdlösa andetagen och de mänskliga relatio-
nernas vibrationer. Det är vad allting handlar om. Poesi 
av Magnus Thorn.

Magnus Thorn är född 1970 och uppväxt i Hofors, nu-
mera bosatt i Uppsala. Han gav 2007 ut boken Krossat 
porslin. 

Jag kände så in tystnaden, 
förvissad om att du sov

Vacker och pulserande av liv lyser hon som en blå pärla 
i rymden. Inuti henne dansar den kokande smälta ste-
nen i gyllene vågrörelser. På ytan myllrar människor och 
djur i städer, skogar och hav. Moder Jord är levande och 
medveten om sina innevånare och sin omvärld. Bland 
Sibiriens shamaner har kunskapen om hur man lyssnar 
på Moder Jords röst gått i arv under tusentals år. En 
nutida shaman är den unga Nagoon från Tuva i södra 
Sibirien. Hon försöker förena sitt arv med dagens verk-
lighet, men det är svårt och hon är ensam och illa sedd.

Jordens önskan
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«I dagens framväxande hälso- och sjukvårdssystem 
finns en tilltagande konsensus om att evidensbaserad 
behandling är det mest ansvarsfulla arbetssättet för 
alla som arbetar med psykisk hälsa... Nu har vi fått den 
första evidensbaserade behandlingen för ADHD hos 
vuxna, utarbetad av en grupp ledande kliniska forskare 
på Massachusetts General Hospital i Boston...» David 
H Barlow, chefredaktör

Steven A. Safren, 
Carol A. Perlman, 
et al
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KBT vid ADHD- psykologisk behand-
ling av vuxen-ADHD Terapeutmanual

Den här boken skildrar Knottes tidiga barnaår. Han är 
en illmarig gosse med glimten i ögonvrån. Mognar gör 
han helt i sin egen takt. Han är full med upptåg. Det 
snurrar ideligen av idéer i hans huvud. Benen vill bara 
springa. Att sitta still, det går bara inte. Doktorn säger: 
Den gossen har för bråttom för att börja tala! Logope-
den säger: Ett klurigt och snabbtänkt barn! Dagisfröken 
säger: Charmknutte, men stilla kan han inte vara! Lära-
rinnan säger: Ska han då aldrig börja läsa? Kompisarna 
säger: Han är busig och stenkul!

Kerstin
Kristensson
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Knotte solskensunge

«Just den här behandlingen beskriver den första evi-
densbaserade effektiva psykologiska interventionen 
för ADHD hos vuxna. I den här behandlingen kommer 
du att få lära dig färdigheter som direkt angriper de tre 
kategorier av symtom som gör det svårt att leva med 
ADHD som vuxen. Dessa kategorier innefattar att vara 
impulsiv och lättdistraherad samt att ha svårigheter att 
organisera och planera.» David H Barlow, chefredaktör

Steven A. Safren, 
Carol A. Perlman, 
et al
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KBT vid ADHD- psykologisk behand-
ling av vuxen-ADHD Klienthandbok
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I den här boken försöker jag samla ihop den profes-
sionella och personliga erfarenhet jag under årens lopp 
har fått av ett neuropsykiatriskt tillstånd som går under 
namnet «Aspergers syndrom» (AS). Boken fokuserar 
emellertid inte på psykiatrisk diagnostik och behand-
ling av Aspergerproblematik hos vuxna patienter, utan 
handlar i första hand om svaga återspeglingar av AS 
hos «vanliga» människor. Tecken på drag av AS hos en 
person kan vara att det sociala samspelet och kommu-
nikationen fungerar otillräckligt.

Konflikter, missförstånd, ensamhet

Kyrkomålaren Johan Risberg målade under 1740- och 
50-tal många kyrkor i Västergötland. Som gesäll och 
senare mästare i Skövde hade han uppdrag av olika 
slag såväl i kyrkor som för borgarhemmens prydande 
och på herrgårdarna i trakten. Nästan alla hans verk är 
borta nu, men i Kungslena och Forsby kyrkor kan ännu 
upplevas ett praktfullt måleri av hans hand. Journalis-
ten Maria Campbell «mötte» Johan Risberg på Skövde 
Stadsmuseum och fascinerades av hans personlighet 
och delvis stormiga levnad.

Kyrkomålaren

«Läs Margareta Rudbos bok Källor till glädje när du 
längtar efter en stund av ro och positiva tankar i din jäk-
tade tillvaro. Du kan följa årets gång i hennes kärleks-
fullt vardagsfilosofiska tankar kring stort och smått, na-
turens växlingar och vårt eget ansvar för människorna 
och miljön omkring oss.» Laila Barkefors, musikforskare

Källor till glädje
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«Käraste Lenora...» är en släkthistoria i romanform. 
Den omfattar åren 1855-1947. Irland, Frankrike, Öster-
rike-Ungern, Polen, Estland, Litauen, slutligen England 
och Sverige är länder som familjerna kom ifrån eller bo-
satte sig i. Berättelsen är som en flod. Den börjar som 
en sakta rinnande bäck för att, så småningom, utöka 
sin fåra. Genom familjemedlemmarnas ögon ser man, 
bland annat, de båda världskrigen. Alla historiska fakta 
förstärks av deras upplevelser och tragedier.

Barbra 
Monika 
Kjellgren
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Käraste Lenora...

Lex Jesus berättar om den kristna tron genom att enbart 
använda sig av huvudkällan, Gudasonen Jesus. Förfat-
taren återger Jesus liv, dess mål och mening, och tolkar 
det 2000-åriga budskapet till att bli vår tids begripliga 
och konkreta katekes i kristen tro. Lex Jesus är en bok 
som med brutal ärlighet sätter det kristna urbudskapet 
i centrum, en bok som inte flirtar med tidens kulturella 
stämningar och politiska trender, som står utan påver-
kan av kyrkliga samfund och trosriktningar. 

Jan
Malmsten
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Lex Jesus

Vi utsätts dagligen för en «störtflod» av aktualiteter på 
olika områden. De fångar vår uppmärksamhet för stun-
den och ersätts ständigt med ny information. Det ger 
oss sällan en möjlighet att värdera och förstå. Min ambi-
tion är ett långsiktigt perspektiv på vår tillvaro med för-
ankring i vår nutid. Det har krävt en hel del tankemöda. 
Så mycket lättare för dig, som bara behöver en stund för 
genomläsning. Jag tror och hoppas, att din tankeverk-
samhet kring mitt skrivna varar länge.

Lillemor
Nordin
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Kära medmänniska!
Har du tid ett ögonblick?
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Under tre år kan mycket hända. På den tiden hinner du 
med att se ditt barn växa och utvecklas. Du hinner kan-
ske avsluta studier, få jobb och påbörja något nytt i ditt 
liv, ensam eller med kärleken. Så ska det ju vara! Men 
alla är inte lika lyckligt lottade, i alla fall inte Pamela. 
En stalker är allt annat än trevlig. Det är då rättssyste-
met ska fungera och sätta stopp för dennes beteende. 
I Pamelas fall har dock inget fungerat. Rättssystemet 
nonchalerar, existerar inte. Istället lever hon i flykt och 
periodvis i skräck i sitt larmade hus.

Lite skit ska man tåla

En banbrytande bok som handlar om livets fram- och 
baksidor, som belyser livets komplexa, men ofrånkom-
liga motsatsförhållanden och medföljande livs(o)balan-
ser. Boken är skriven för att medvetandegöra eftertan-
ke, för att människor ska reflektera över sig själva i sina 
egna liv och för att människor ska få en större förståelse 
till varför «livet blir som det blir». Boken beskriver själv-
känslan på ett helt unikt sätt. Självkänslan är inte «bara 
en självkänsla», utan precis som allt annat i livet omfat-
tas också självkänslan av ett motsatsförhållande.

Livet... på gott och ont

Vi möter Jean Greco, konstnären i ett hårt Paris, med 
sina refuserade dukar av canvas vid sina fötter. Vi föl-
jer hans kamp, hans vardag, hans uppbrott och hans 
segrar. Konsten som en helande kraft. Rose Walkinson, 
den chicka amerikanska journalisten, som jagar scoop 
i kulturens Europa, möter Jean på hans stambistro. De-
ras jakt får vi följa. Deras kamp och deras kärlek och 
svek tar oss med till Provence, och allt är faktiskt möjligt. 

Livets teater - Art de la Vie
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Den här boken är ingen vanlig konstbok. Magnus Sjö-
lands formstarka, nästan punkiga tavlor visar upp en 
nutid och framtid med olika scenarion där vår personli-
ga integritet är hotad. Tillsammans med texterna vill tav-
lorna få dig som åskådare och läsare att tänka efter vad 
integritet innebär för dig och var din gräns går. Boken är 
nominerad till Svenska Designpriset 2011.

Magnus Sjöland, 
Ulrica Otterling 
och Ulrika 
Abrahamsson
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Love Integrity

Titelnovellen har fått ge namn åt denna bok med fyra 
mycket burleska historier med överraskande och spän-
nande upplösningar: En man med konstnärlig begåv-
ning med ett udda husdjur och två vagabonder som 
omedvetet blev helbrädgagörare. Vad hände egentligen 
på campingen? Var ägaren en mördare? Och sist san-
ningen med den duktige medarbetaren, som försvann 
lika hastigt och mystiskt som han kom. Läs och fasci-
neras!

Ingrid
Hansson
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Mannen från Galapagos

Tomas råkar hamna bland personer som sysslar med 
det övernaturliga, vilket leder honom till en regres-
sion, där han får uppleva sitt dramatiska tidigare liv på 
1800-talet. Ett bevis på dess sanning får Tomas genom 
att hitta något han då tillverkat, som i dag tillhör en 
hemlig orden. Han upplever ett krav från andevärlden 
att sprida kunskapen om det han hittat, vilket blir ett för 
honom livsfarligt uppdrag. Vilka vill hindra honom? Och 
varför? 

Torbjörn 
Solén
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Livsfarligt Uppdrag



Du hittar aktuella priser på

31

Paul
Alsén

Karl
Skoglund

Li
te

nu
pp

la
ga

.s
e/

7
5

2
Li

te
nu

pp
la

ga
.s

e/
7

8
5

Vad kan hända i skolan? I verkligheten? Föräldrar som 
råkar i slagsmål. En rektor som hudflängs på möten. 
En skoldirektör som inte ger stöd. En lärare som älskar 
med en elev. Fackliga konflikter. Elever i mängder. Gla-
da, ledsna, arga, nöjda, alltid elever. Något av allt det 
jag som rektor mött under ett långt skolledarliv. I korta 
sekvenser sveper alla åren förbi. 

Minnesbilder inifrån skolans värld under, sju år som 
studierektor vid Kommunal vuxenutbildning, i Gällivare 
Malmberget, fyra år som studierektor i grundskolan och 
27 år som rektor i grundskolan, I Sundsvall.

Efter ett långt yrkesliv i skolan finns det mycket att min-
nas. Att försöka beskriva rektors arbete utifrån ett an-
tal minnesbilder och lite lösa reflektioner är mitt försök 
att kunna få fler som inte arbetar i skolan att lite förstå 
mångfalden i uppdraget och se att skolan är en del av 
samhället, inte en isolerad del av det. Att arbetet här 
hela tiden går upp och ner och svänger hit och dit som 
den allra häftigaste bergochdalbana man kan tänka sig. 

Med rektors ögon

I denna bok berättar Karl Skoglund öppenhjärtligt om 
sina minnen som krigsbarn. Med lapp om halsen, Nr 
UH 7083, avreste han 1944 från Helsingfors, till det lilla 
glasbrukssamhället Limmared i Västergötland. Vi får föl-
ja Karl Skoglund i hans olika yrkesroller och man kan i 
slutet av berättelsen spåra en viss oräddhet i umgänget 
med olika myndigheter och beslutsfattare. 

Morfar Karl berättar
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Det gjorde ont det där! Karin har en likadan vit rosett 
i håret som flickan på fotografiet. Ska man vara fin får 
man lida pin, säger mamma när hon kammar. Flickan 
heter Kristina och är Karins storasyster. Hon finns, men 
hon finns inte, det är konstigt. Lilla Karin är dock envis 
och bestämmer sig. Man kan faktiskt inte finna sig i allt! 
Det blev en berättelse om ett liv. Om Kristina, som väljer 
att utmana döden och om alla de andra som berördes 
av henne. 

Karin
Jarl Nydén
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Måste man verkligen finna sig i allt?

MIN UD-KRÖNIKA är en bok som fängslar. Den suger 
tag i fantasin och tar oss med på en helt vanlig män-
niskas yrkesväg som blir en resa i världen och i verk-
ligheten. Man slås av hur tillfälligheter i författarens liv 
blir vägskäl vilka leder henne vidare på resan. Man för-
står att hon även gör en inre resa och utvecklas själsligt 
under denna. Läsaren tas med till länder som är hög-
aktuella idag, och som i sina politiska och ekonomiska 
utvecklingar på ett drastiskt sätt har förändrats sedan 
resans början. För att nämna några exempel: Kina, 
Angola, Botswana och Bosnien. Idag när terror är var-
dagsmat, får vi följa författarens gastkramande dagar 
som gisslan i Malaysia 1975, tillfångatagen av Japan-
ska Röda Armén. Denna, och andra händelser beskrivs 
i ett politiskt sammanhang som vittnar om författarens 
breda kunskap om de länder hon arbetat och levt i. Ulla 
Odqvist har med sin bok Min UD-krönika inte bara be-
skrivit hur det var att arbeta på UD. Med generositet och 
öppenhet delar hon med sig av sin livsväg. Läs boken, 
den stimulerar till mod och eftertänksamhet./ I.W.

Ulla 
Odqvist
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Min UD-krönika
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Fil. dr. Ulf Torells bok «Nordiskt persongalleri med fo-
kus på Andra världskriget» är disponerad som kortbio-
grafier om sex centrala ledargestalter i Norden under 
Andra världskriget: fältmarskalken Gustaf Mannerheim, 
folkförsörjningsministern Trygve Lie, utrikesministern 
Christian Günther, försvarsstabschefen Carl August 
Ehrensvärd samt motståndsledarna i Danmark John 
Christmas Möller och Frode Jakobsen. 

Nordiskt persongalleri med 
fokus på Andra världskriget 

Hubert ger sig fan på att ändra sitt liv. Hans sambo 
Bonny, som oavsiktligt hamnat i hans hus, och hennes 
odåga till son, Elvis, terroriserade hans tillvaro och bo-
stad och gav honom aldrig någon tid att koppla av. På 
jobbet var det aldrig någon som uppskattade hans ar-
bete. Alla hans goda resultat var det alltid Victor som tog 
åt sig äran för. Av en tillfällighet fick Hubert chansen att 
verkligen förändra sitt liv, och han gjorde det rejält. «Nu 
eller aldrig» är utgångsläget.

Nu eller aldrig

«Ordhål» är en samling dikter om natur, ensamhet, 
kärlek, övergivenhet, ångest och lycka, återkommande 
frågor i livet. De färdas i dikterna mot läsaren i nutida 
symboler och bilder men också i symboler gamla som 
livsfrågorna.
 Infrusna ekor stryps av skeva bryggor
 i råken från i natt
 driver en fastfrusen svan.
 Jag krymper mig framåt
 gnisslar stumt mot snön.

Ordhål



Ett urval från

34

En ensam man gick i vintermörkret mot det öde som 
han själv utstakat. Han borde ha varit hemma hos famil-
jen och firat nyårsafton i den sköna värmen från koks-
kamin och kakelugn. I stället hade han gett sig iväg he-
mifrån utan att säga adjö. Inte ens ett hej då hade han 
ropat till sin hustru och sina två små pojkar. Bara ryckt 
åt sig hatt och överrock och gått.

Björn
Öijer
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Pappa kommer snart

En välkänd företagare i databranschen mördas brutalt 
utanför sitt hus på Evedal i norra Växjö. Detta blir start-
skottet för en intensiv mördarjakt, där utredningsgrup-
pen sätts på svåra prov. Johan Fransson, kriminalin-
spektör och ansvarig för ärendet, pressas hårt av media 
och sina överordnade att omgående visa resultat, trots 
avsaknad av teknisk bevisning och oklart motiv. I Bengt 
Carlbergs romandebut får vi följa Johan Fransson och 
hans utredningsgrupp i en intensiv jakt på den gäck-
ande mördaren.

Bengt
Carlberg
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Popularitetsklubben

Detta är en kärlekshistoria. Den innehåller inga rosa 
moln. oroshjärta. är skriven precis som känslor känns 
och tankar tänks, utan några undantag. Rädsla blandas 
med styrka, självförakt och svartsjuka med kärlek. Det 
är så livet är men som ingen någonsin berättar om. Som 
ett slag i magen när man förväntar sig en lätt smek-
ning över kinden. Det är solsken mitt i stormen, regn 
på din parad och kvittrande fåglar. Och en dag måste 
man välja.

Caroline
Magnerholt
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oroshjärta.
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«Även när Gregorius varit för liten för att förstå orden 
hade han kunnat höra dem vibrera sant. Sanningens 
sång alltid klarare än lögnernas falska kraxande...» 
Detta är en berättelse om en bättre värld. Om hur den 
kolliderar med en mörkare verklighet. En ung mans liv 
påverkas av händelser till synes bortom hans kontroll, 
men Gregorius har inte råd med den illusionen.

Porten till Himmelriket

Denna bok ger, till skillnad från andra böcker om psy-
kopati, en bred tvärvetenskaplig överblick i ämnet. Be-
skrivningar av psykopati är annars vanligen begränsade 
till psykiatri och psykologi. I boken skiljs mellan psyko-
pater - människoförbrytare - och mer sofistikerade so-
ciopater - samhällsförbrytare. Här berörs många krimi-
nella och omoraliska beteenden utförda av människor 
som vid första anblicken kan se ut som psykopater, men 
som bara på grund av olika situationsfaktorer beter sig 
som sådana.

Psykopater och sociopater

Boken är Kima Georges första bok och handlar om hen-
nes eget sökande efter sin identitet och historia. Den är 
uppbyggd kring tio olika påhittade karaktärer (assyrier/
syrianer) mitt i deras vardag i Södertälje. Dessa skulle 
kunna leva samtidigt och tillhöra en enda stor familj el-
ler en «vanlig» familj i «assyrisk/syriansk» mått mätt. 
Karaktären Hassina som beskrivs i sista kapitlet hand-
lar om en gammal dam och skulle kunna vara mamma 
alternativt mormor/farmor till de andra nio huvudkarak-
tärerna.

På jakt efter min historia
fann jag mitt hemland
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Resan till mina barn sträcker sig över nästan trettio år 
och är både en dramatisk och spännande skildring av 
hisnande resor, möten, skratt och gråt och en reflekte-
rande och förklarande beskrivning av teorier och ske-
enden som är centrala för varje människas överlevnad 
och förutsättningar i sitt liv. Ramen för berättelsen är en 
reseberättelse om barnlöshet, om att få barn, att få dem 
att bli «hela» människor och knyta ihop sitt liv. Resan är 
dramatisk men full av tillförsikt och värme.

Christel
Segander
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Resan till mina barn - om längtan, 
adoption och återförening

- Det är med största sannolikhet Anders som är död, 
säger en polistekniker till Lilian Gustafsson. Det är ef-
termiddag på nyårsdagen 1995. Lilian är ute och letar 
efter sin son tillsammans med två av hans kompisar. 
Polisens blåvita band spärrar av kajen i Norra Hammar-
byhamnen. I en halvriven lagerlokal en bit innanför av-
spärrningen blixtrar fotoblixtar. Lilian vet inte att Anders 
ligger där. Situationen är overklig och ofattbar. Olycka 
eller mord? I boken Ringar på vattnet beskriver Lilian 
sin resa från totalt kaos tillbaka till ett hyggligt liv.

Lilian
Gustafsson
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Ringar på vattnet

Ett stycke kulturhistoria. Raggarpråmen är en berättelse 
om två söderkisar som av en händelse köper en stor 
skuta. Åtta gånger trettiotre meter stor. Dom inreder den 
som ett danspalats med scen för den tidens rockband 
som så småningom blev Sveriges regerande rocklegen-
der. En del av de killar och tjejer som sjöng där blev se-
nare kändisar. Mitt i smeten låg den, Söder Mälarstrand 
kajplats 24, mitt emot Stadshuset. På onsdag, fredag 
och lördag blev Söder Mälarstrand liktydig med Central-
stationen. Bilar kom, parkerade och åkte.

Perry
Wikberg
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Raggarpråmen: Stad utan nåd
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Reservdelsfabriken tillverkar inga delar till motorer el-
ler andra komponenter. Det är en otäck och omänsklig 
hantering från personer som enligt nazistisk ideologi 
tror på övermänniskan och att, i deras tycke, underlägs-
na skall betjäna dem även om så erfordras med sina liv. 
Bokens huvudrollsinnehavare är Vera-Ellen en veterinär 
från Vilhelmina som sammanförs med en gatpojke från 
Bukarest. Tillsammans med duktig polis löser de ett av 
de rysligaste brott som människor kan begå.

«Det här var en av de mest spännande böcker jag har 
läst på länge. På samma gång som det är en fängslan-
de handling är det också en påminnelse om hur utsatt 
en människa är när de mänskliga rättigheterna sätts
ur spel.»

Paul Brix

«Mycket spännande bok med realistisk handling. Re-
kommenderas för deckarälskare.» 

Yvonne Jerrebäck

Reservdelsfabriken

RÖDA PIONER handlar om Mia - hennes barndom, 
ungdom och som vuxen kvinna. Jätteglad kommer Mia 
som sextonåring till den stora herrgården Hamra efter 
en barndom med oförstående föräldrar. Hon ska nu lära 
sig hushållsarbete och ska så småningom ta över efter 
en äldre kvinna som har arbetat på herrgården i många 
år. Mia trivs mycket bra och är omtyckt av sina arbetsgi-
vare herr och fru Bergåker, men efter ett par år händer 
det något förskräckligt.

Röda pioner
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SAMMANTRÄFFANDEN är berättelsen om några män-
niskor i en turbulent och våldsam brytningstid - om vad 
de sökte, vad de mötte och vad de fann. Deras 1900-tal 
utspelas på Lidingö och Västfronten under första världs-
kriget, i Östafrika, Berlin, London och Roslagen. Slum-
pen och en gåtfull nyckel följer dem på vägen.
 Destiny is but a random chain of encounters and key 
events. Life is but to do and die. Love is all that matters.
Så står det på en gravsten i Kent, England. Orden, en 
hälsning till en främling, lämnade mig ingen ro. 

Lars-Olof
Edström
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Sammanträffanden

Här presenteras ett antal svenska debutanter tillsam-
mans med förstaöversättningar av H P Lovecraft och 
Fitz-James O’Brien. Dessa får sällskap av några tidi-
gare Lovecraft-noveller och den mystiske Alessandro 
Colombatto. För första gången på svenska: Kusinen - 
Batysfären - Gravitation - Elden - Silvernyckeln.

HP Lovecraft,
et al

Litenupplaga.se/8
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Silvernyckeln

Berätterskan - ingen hade en aning om hur hon fått sina 
informationer, men den skandal som avslöjades över-
träffade allt hon tidigare berättat. Det tyckte i alla fall Av-
ignons invånare. Kunde det verkligen vara sant? Det lät 
för otroligt. Men sant eller inte, hennes avslöjande skul-
le få stora och oanade konsekvenser – särskilt som det 
handlade om själva påvestaten. På grund av det skulle 
hon tvingas fly, andra som drabbades av anklagelserna 
bannlystes och skulle gå mot en oundviklig död.

Ingrid
Hansson
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Sagoberätterskan från Reims
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Denna bok omfattar tiden 1975-1986 och är en omar-
betad upplaga av de första böckerna «Axel, Karl & Bull 
å de andra» och «Blåst!» Inom den tiden försvann ett 
av de stora fartygsbärgningsföretaget och bogserbåts-
flottan decimerades från Sverige. Stora förändringar 
på grund av varvens nedläggning. Stig hade arbetat 
för Neptunbolaget borta i Norge med stora kranar i off-
shore-verksamheten. Han kom hem till Sverige där han 
började med hamnbogsering i Stockholms hamn.

Skepparen Stig

Att hamna på en öde ö har väl de flesta någon gång 
drömt om eller fasat för. Men hur är det egentligen att 
verkligen hamna på en öde ö? Följande tre autentiska 
berättelser handlar om hur en mindre grupp männis-
kor oavsiktligt hamnar på en ödslig ö utan möjlighet att 
ta sig därifrån: Pellhams mirakel, Skörbjuggsvinter på 
Björnön, Fyra ryska sjömän. Miljön är ishavet och de 
tre berättelserna utspelar sig på 1600- och 1700-talet.

Skeppsbrott i Arktis

Skrämman är en berättelse om en kvinna som gör en 
resa i sitt omedvetna. Under färdens gång bearbetar 
hon sin barndom, som på många sätt varit traumatisk. 
Den inre resan har fört henne till den alternativa och 
komplementära friskvården där man ser människan 
som en helhet där kropp, själ och andlighet är djupt för-
bundna. Kvinnan beskriver sin historia i form av prosa, 
lyrik och genom vackra färgbilder.

Skrämman
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There are no fast fixes to beauty care. Looking after 
your body is a lifelong commitment and has to be done 
on a daily basis. I’ve spent years researching and tes-
ting natural recipes from various periods and cultures. 
Gradually, I’ve come to the conclusion that nature has 
more to offer than expensive cosmetic brands with their 
aggressive marketing campaigns. All art requires a lot 
of groundwork. Artists know that the all-natural paints 
used by the old masters are still more vital and durable 
than today’s chemical paints.

Elena
Persson
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Stay young naturally

Låt dig inspireras av modellerna för kontstickning och 
dubbelvirkning i denna bok. Beskrivningarna i text och 
diagram hjälper dig att förstå de olika teknikerna. Kont-
stickningens ökningar och hoptagningar är detaljerat 
beskrivna. Även dubbelvirkningens snärjningar med 
garnet är utförligt beskrivet. Bokens första grytlapp har 
den enklaste tekniken, sen ökar svårighetsgraden allt-
eftersom.

Marianne 
Bladin
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Stickat i kontstickning

Med avsikt att samla material till en doktorsavhandling i 
teatervetenskap, går resan från Sverige via Tyskland till 
Peru, vars kultur och samhälle också bjuder på politisk 
dramatik och oväntade strapatser. De peruanska tea-
tergruppernas kamp för att skapa en egen identitet med 
rötter i inkakulturen och deras vilja att förändra samhäl-
let genom teatern sker under knappa ekonomiska vill-
kor, men med stor entusiasm, glädje och kreativitet. 

Kristina
Nero
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Spela för livet
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Detta är min tredje bok och den handlar om 20 år bland 
lastbilar, fackligt arbete bland fifflande speditionsföre-
tag, åkare och chaufförer. Mycket är egna utredningar 
som lönegranskare men även hämtade från verklighe-
ten i domstolsutslag och statistik. Verkligheten överträf-
far sig själv med frågetecken angående myndigheters 
agerande. Namnet till boken kommer från David Erics-
sons bok Taxfree där Stig Stigfinnaren deltog med att 
utreda ett större företag i Europa. 

Stig Stigfinnare

Händelser som Stig upplever gör att han vaknar för oli-
ka saker. Texten i denna bok är ingen roman eller något 
annat, som vanligen räknas till skönlitteratur, utan en 
självbiografisk berättelse om händelser och minnen så-
som författaren kommer ihåg dem. Allt har skett precis 
som det skildras i texten, allt har en kärna av sanning. 
Personer och platser är autentiska, om än inte till nam-
net. Stig är en Stockholmsunge, som vaknar upp av ett 
antal händelser under åren 1951 till 1958.

Stig vaknar upp!

Följ med på en spännande resa om vårt bankväsen ge-
nom tiderna. Resan börjar på 1600-talet då vi får träffa 
Sveriges bankfader och innovatören Johan Palmstruch. 
Palmstruchs bank, Stockholms Banco, kraschar och 
vår Riksbank föds. Bankväsendet blir starkt påverkat av 
krigsgalna kungar, epidemier, svält och annat elände. 
Fler banker beviljas oktrojer och nya lagar tillkommer. 
Slutligen tar finanskapitalet över.

Sveriges Bankväsen genom tiderna
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Den mycket spännande kriminalromanen Telefonrösten 
handlar om polismannen Bill Hardwick från Irland. Bill 
flyttar till Sverige när han förälskar sig i och därefter gif-
ter sig med en svensk kirurgsjuksköterska som står vid 
hans sida under hela hans poliskarriär och livet ut. En 
spännande ingrediens i boken är ett mycket långdraget, 
internationellt förgrenat kriminalärende. Kommer Hard-
wick till slut lösa det så småningom mycket berömda 
fallet med Telefonrösten?

Ett utdrag ur Telefonrösten:

«Mannen vände sig om och tilltalade dem på svenska:

– Godafton. Nu hade ni allt tur. Det kunde ju ha gått 
riktigt illa för er.Vi bjuder på bogseringen. Jag önskar er 
alla en god kväll!

Mannens ansikte låg i mörker. Bill stelnade till. Han 
var genast helt säker på att han hade hört denna röst i 
polisradion under rånarjakten söder om Åtvidaberg för 
snart en månad sedan, och vid telefonförhandlingen 
vid rånet för tre år sedan. Bill var fullständigt säker på 
att det rörde sig om samma man som just hade tilltalat 
dem.»

Ulf
Herrströmer

E
-bok

Telefonrösten

Äntligen får Brigadgeneralen Carlos J. Stolbrand ge-
nom denna bok en sedan mycket länge förtjänt upprät-
telse, när Tomas Risbecker berättar historien om den 
ende generalen (med skandinavisk bakgrund) som fick 
denna höga grad i fält under det pågående amerikan-
ska inbördeskriget. Detta är den sagolika historien om 
en ung man som mot alla odds skapade sig en fram-
gångsrik karriär och belönades av både den amerikan-
ske presidenten och den svenske kungen.

Tomas
Risbecker
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Tack General!
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Fler och fler ställer frågan om industrisamhällets stän-
diga ekonomiska tillväxt verkligen skapar välfärd. Finns 
inte risken att fortsatt tillväxt istället undergräver väl-
färden och skapar ofärd för kommande generationer? 
Är det säkert att konsumism leder till lycka och att mer 
teknik och tillväxt frälser oss från klimat- och miljöpro-
blemen? Kanske handlar den nuvarande utvecklingen 
snarare om «Tillväxt utan välfärd». 

Tillväxt utan välfärd

Como um diário de viagem, uma grande-curta viagem, 
ela lhe conta uma história. A história deles. Não terá 
sido toda a história um périplo, uma Odisseia, o destino 
final sabido-ignorado o tempo todo? Não se fez do ca-
minho a razão da vida, o destino pouco importando? 
Não será a vida essa incrível e misteriosa viagem, de 
um continente desconhecido a uma eternidade tam-
bém insondável? 

Todos os mares

Firouz
Nazerian
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The dream about America is an example of my stories; 
stories of a better world where America has a central 
role in spreading peace, love and inspiration for a Unity 
that already exists within democratic frames in America. 
I hope we can create a world where war has been obli-
terated and where hate and animosity are replaced with 
peace, love and respect for every individual regardless 
of race, gender, religion, culture, country or language. 
We all have certain dreams and hopes for ourselves, 
our family, friends and acquaintances.

The dream about America
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Boken handlar om ett allvarligt sjukdomskomplex med 
många namn: Myalgisk encefalomyelit och Chronic 
Fatigue Syndrome (ME/CFS) samt kroniskt trötthets-
syndrom. Att vara ständigt utmattad och extremt uttrött-
bar är bara ett par av en lång rad symtom. Det framgår 
av dessa nitton personliga berättelser om hur de sjuka 
handskas med sjukdomen. Det medicinska perspektivet 
ges av två specialister och en forskningsöversikt. Kun-
skapen om ME/CFS i vården är liten, trots att det i Sve-
rige kan vara så många som 40.000 som är drabbade.

Britt-Marie 
Thurén, et al
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Trött är fel ord

Ammi hade allt. Ett fast arbete, radhus och ett fritids-
hus med stora grönområden. Hon var vacker, intelligent, 
hade lätt att få kontakt med människor och var omtyckt. 
Dessutom var hon handlingskraftig och lite av en rebell 
som inte tyckte om orättvisor. Efter ett förhållande med 
en polis som var en klassisk kvinnomisshandlare sökte 
hon frihet. Sökandet förde henne till Försvaret där hon 
ville försvara Sveriges frihet - ett engagemang som 
skulle sluta i tragedi. Ammi blev utnyttjad och lämnad åt 
sitt öde. Hon förlorade sin status och sig själv.

Snabbt, snabbt kom någon springande med en påse 
blod. Och lika snabbt kopplades den på den infartska-
nyl som jag hade kvar efter att ha fått narkosmedlet. 
Jag skälvde, jag skakade, jag frös. Det kalla blodet som 
självklart inte hade fått en chans att värmas upp, frös 
bokstavligen till is i mina ådror och när jag tidigare varit 
frusen, till exempel efter en hel dag när jag varit ute och 
åkt skridskor i min barndom – så var det ingenting emot 
denna upplevelse. Jag skakade och hoppade så jag 
var helt övertygad om att jag skulle ramla ur sängen. 
Fyra - eller var det kanske sex stycken ur sjukhusper-
sonalen tog varsitt grepp i lakanet som jag låg på och 
jag kände hur jag lyftes upp… 

Ammi
Lundholm
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Utsatt
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Denna bok handlar om lillkillen Benny, hans mystrasa, 
och alla hans bus. Hans kärlek till kakor finns gömd lite 
överallt i denna berättelse. Undrar om det verkligen var 
meningen att lillkillen skulle hamna i badkaret med alla 
kakor? Och hur kan hans mamma fastna i toaletten som 
är ute på gräsmattan? Vad pratar gammelmorfar om, 
som nästan ser ut som en kalkon? Vad har katten Kurt 
gjort i kastrullen? Var tror ni alla kakor hamnar till sist? 
Är det verkligen små potatisar? Till sist, vad är ett ord-
språk egentligen?

Vad vore livet utan bus?

«Varför saknar ingen Benjamin?» är en underhållnings-
roman. Stens tillvaro är i gungning. Han blir allt mer 
pressad. Anledningen är Agnes. Agnes, som bestämt 
sig för att börja ett nytt, behagligt liv som pensionär och 
umgås mer med Mildred, även om hon kan vara lite på-
frestande ibland. När Agnes en dag står och väntar på 
sin väninna i ett köpcentrum, ber en ung kvinna henne 
att passa barnvagnen med lille Benjamin medan hon 
går ett ärende. Men kvinnan kommer inte tillbaka. 

Varför saknar ingen Benjamin?

Karin
Nolåkers
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Karin Nolåkers, 38 år, kommer från Dalarna och hen-
nes stora intresse är att skriva. Texterna är hämtade 
ur hennes vardag - en vardag som till viss del skiljer 
sig från oss andra eftersom Karin föddes med en CP-
skada. I vissa av hennes texter ger hon oss en glimt om 
hur det kan vara att leva med ett rörelsehinder i dagens 
samhälle. Glimtar ur boken: Nu är jag så innerligt trött 
på att spela det här spelet och ständigt vara den som 
knuffas av spelplanen precis när jag börjat hitta flytet i 
tillvaron igen.

Vardagsdoft med Bloggstoft
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Vinifiktioner – en novellsamling med vinfokus Novell-
samlingen Vinifiktioner består av 13 sinsemellan väldigt 
olika berättelser, som dock har en gemensam nämna-
re: vin. De ibland svindlande historierna spänner över 
både tid och rum och låter oss bland annat möta Plinius 
d.ä. strax före Vesuvius utbrott, den skarpsinnige kom-
missarien Sebastian Flaubert, den uppretade prinsen 
Ernst August av Hannover och den blodtörstige greven 
Vucovovar.

Vinifiktioner är tandemskriven av mångsysslarna Bernt 
Danielsson och Lars Torstenson. Tillsammans omfattar 
deras författargärningar ett drygt gross titlar – dramer 
och antologier oräknade – utgivna i fem länder. Det som 
förde dem samman var intresset för vin och nu släpps 
alltså deras första gemensamma verk.

LARS TORSTENSON debuterade 1986 med collagero-
manen Anakolut. Den har följts av romaner, en novell-
samling och ett flertal vinböcker, senast Odla och till-
verka vin (2009) och Vinprovning (2011). Han är sedan 
2006 internationell vinkonsult, 2001 fick han svenska 
Gyllene glaset och 2009 tog han plats i Svenska Vina-
kademien.

BERNT DANIELSSON debuterade med diktsamlingen 
To Be Continued (Blind Lion Books, London 1979). Den 
har följts av ett femtontal romaner samt både radiodra-
matik och dito program. Han är grafisk formgivare och 
konstnär, hade senast en utställning i EU:s högkvarter i 
Bryssel 2009. Ägnar sig också åt journalistik med fokus 
på vin, mat, resor och hotell. 

Bernt Daniels-
son & Lars 
Torstenson
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Vinifiktioner
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Om man blundar kan man se något som är viktigare än 
allt annat, man kan se sig själv som man sannerligen är. 
Dessa dikter visar mig i min naknaste form. Utan skinn 
och ben. Utan muskler, fett, blod och senor. Dom visar 
endast mitt innersta, mina tankar, mitt sinne, mitt hjärta.
 Sjung för mig, hur du sjunger väljer du själv
Skratta med mig, vad du skrattar åt väljer du själv
Låt en tår falla på min axel, vad som får dig att gråta 
väljer du själv
Kyss mina läppar, för att jag älskar dig kysser jag

Åttiotre nakna dikter

”Hans bröstvårtor var hårda när jag fingrade på dem. 
Våra kroppar tillsammans igen. Han vände sig om...” 
Detta är andra och reviderade upplagan av romanen 
om en ung mans möte med Italien. Där finner han skön-
het, minnen, sensualitet och kärlek. Författaren ”räds 
varken sorgen eller förföriska förälskelser mellan män 
i denna kortroman.” Han väjer ”inte heller för det svåra 
i livet: relationer till föräldrar, brusten vänskap.” menar 
Bo Cavefors.

Läs utdrag på: www.monsholstekstrom.se

«...som Italien»

Torsten
Hober
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«Växa med Torbjörn och med autism» är en bok om att 
aldrig ge upp. Alla barn föds med stora förväntningar hos 
föräldrar, släkt och vänner. Det är lika engagerande och 
naturligt varje gång. Men vad händer när förväntningar-
na och glädjen får byta plats med oro och frågor - utan 
svar? Hur växer svaren på oron fram? Hur tar man emot 
experternas svar som föräldrar? Hur växer de egna 
svaren på alla frågor fram? «En expert» visar sig vara 
en riktig buse, som sätter sig på försvarslösa föräldrar.

Växa med Torbjörn
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Boken ger exempel på Svenska kyrkans mörkläggning 
av prästers brott mot sina vigningslöften. I boken ställs 
höga företrädare för kyrkan till svars, men väljer att tiga. 
Ett domkapitel väljer att inte bestrida anklagelse om att 
ha brutit mot de mänskliga rättigheterna. Boken ger ock-
så exempel på hyckleriet kring de stolta parollerna inom 
Frimurarorden, Rotary och Lions. Korrespondens med 
företrädare för dessa organisationer redovisas. Den 
avslöjar egennyttan som drivkraft bakom medlemskap.

Lars-Erik
Larsson
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«Goda» mänskor som ondskans 
möjliggörare


