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I

oktober 2018 utlyste vi en romanpristävling för debutanter. Under en lång tid
var det tomt i postfacket, men närmare deadline började de tjocka kuverten
komma. Vi fick in romaner om psykisk ohälsa och feministiskt uppvaknande,
mycket om missbruk. Vi fick in fantasy och deckare, en grafisk roman, några
erotiska berättelser. Anmärkningsvärt många av de drygt femtio bidragen
jobbade med fågelmotiv i sina titlar, det fanns måsar, sparvar och svanar.
Vi kallade tävlingen ”Läs mig!”, för att texter behöver bli lästa för att finnas. Från
min utkikspost ser jag att det är många som vill skriva, och det är fantastiskt. Vi
har flera nya oumbärliga författarskap på gång, samtidigt som vi vill värna om det
som kallas backlist, den finlandssvenska litterära traditionens skinande pärlor, till
exempel Sally Salminens Katrina.
I vår kan vi presentera Läs mig!-vinnaren Sommardrömmen av Maria Grundvall.
Jag är säker på att läsarna kommer att älska den lika mycket som vi i juryn. Den
korta beskrivningen av boken är ”Bridget Jones i Kaskö”, och i juryn var vi förbluffade. Hur kan en debutant skriva så här bra? undrade vi. Sirpa Kähkönen berättade
att hon under en sömnlös natt hade dragits till det tjocka manuset och inte kunnat
släppa det, medan Ellen Strömberg konstaterade att det var det manus hon njutit
mest av att läsa.
En annan litterär händelse nu på våren är Claes Anderssons egen samlingsvolym.
I vintras bad jag honom välja ut sina favoritdikter, och det ville han gärna göra. I
juni skrev han i ett mejl att han är klar med urvalet men vill finslipa det under
sommaren. ”Vi ses i slutet av augusti”, skrev han.
Så blev det inte. Claes Anderssons livskamrat Katriina Kuusi bjöd in mig och
min kollega Martin Welander för att undersöka hur Claes hade tänkt sig samlingen.
Vid Claes plats vid middagsbordet låg en hög böcker och ett handskrivet ark. ”Jag
har inte vågat röra det”, sa Katriina. Men högen där på Busholmen utgjorde ett
fullständigt manuskript, och en helhet som är Claes Anderssons essens.
Det gemensamma för Katrina, Sommardrömmen och Claes Anderssons Jag har
all tid i världen är att de är verk som vill kommunicera med sin läsare.
Utan läsare, ingen litteratur.
Välkommen att bekanta dig med vår utgivning våren 2020. Jag tror att du kommer att hitta just din litterära händelse här.

Anna Friman
Litterär chef

ROMAN
ISBN 978-951-52-5021-6
Inbunden, ca 300 sidor
Omslag Sanna Mander
Biblioteksklass 84
Utkommer i mars
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5022-3

PHILIP TEIR

JUNGFRUSTIGEN
När Richard träffar Paula känns det som om alla bitarna
faller på plats. Hon är hans livs kärlek och han är hennes.
Men det är inte bara Paula och Richard som ska bygga
bo. I den nya gemensamma lägenheten bor också varannan vecka Richards barn från hans tidigare äktenskap.
Sprickor och olikheter börjar framträda i den nya familje
konstellationen och allt oftare viner anklagelser mellan
väggarna. Inte blir det bättre av att allt ackompanjeras av
ett pipande oljud, varifrån det kommer är oklart.
Jungfrustigen är en roman om sådant som börjar och tar
slut, om passion som tar tid på sig och om att plötsligt
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befinna sig i stormens öga och fråga sig: Hur vill jag leva mitt
liv? Vad har jag rätt till?
Det är också en bok om det moderna samhällets nya familje
former och den svåra konsten att leva under samma tak.

Philip Teir är uppvuxen i Jakobstad och bosatt i Helsingfors.
Han är fri författare och skribent samt programchef för den
populära litteraturfestivalen Helsinki Lit. Jungfrustigen är Teirs
tredje roman.
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BILD: HELEN KORPAK

ROMAN
ISBN 978-951-52-5018-6
Inbunden, ca 250 sidor
Omslag Anders Carpelan
Biblioteksklass 84
Utkommer i april

Tredje
boken om
Anna Glad

Utkommer på finska hos
Kustantamo S&S
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5019-3

Läs också:

Blå villan

ISBN 978-951-52-4635-6

Den åttonde tärnan
ISBN 978-951-52-4633-2

EVA FR ANTZ

FÖR HAN VAR REDAN DÖ
Enstöringen Börje Bohman är spårlöst försvunnen och hans
förfallna tegelhus högst uppe på Betesbacken verkar övergivet.
Hockeylegenden Samuel Lindberg har låtit bygga ett smaklöst palats på en ö en kort bit från centrum och hans hustru
Alison misstänker att hennes man inte har varit ärlig gällande
sitt förflutna.
En mamma på barnvagnspromenad upptäcker någonting
förskräckligt när hon ska titta till sin baby i vagnen.
Äldre kriminalkonstapel Anna Glad tar sig an att lösa flera mysterier på en gång. På det viset slipper hon fundera så
mycket på det faktum att hon inom bara några månader ska
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få ett barn med en man som bor hundratals kilometer bort.
Kan Anna förlita sig på sin magkänsla när det är så trångt
i magen?

Eva Frantz arbetar vid Svenska Yle. Hennes senaste roman Den åttonde tärnan (2018) vann Suomen dekkariseuras
Vuoden johtolanka-pris 2019 samt nominerades till Tulenkantaja-priset 2019 och Skandinaviska kriminalsällskapets
pris Glasnyckeln 2020. Med Hallonbacken (2018), en rysare
för slukaråldern, vann hon Runeberg Junior-priset 2019.
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BILD: MARICA ROSENGÅRD

ESSÄ
ISBN 978-951-52-5035-3
Inbunden, ca 250 sidor
Omslag Fredrik Bäck
Biblioteksklass 84
Utkommer i mars

För dig som
undrar vart
världen är
på väg

Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5036-0

MERETE MAZZARELL A

SKULLE VI ALLA KUNNA SAMSAS?
Essäer om vår samtid

Ett bra tag har Merete Mazzarella velat rama in vår samtid i en bok, men ämnet glider undan – samtiden rör sig
ständigt och dessutom är var och en ett barn av sin egen
tid. Mazzarella försöker ändå. I djärvt böljande resonemang
med skickligt valda nedslag rör hon sig mellan ämnen som
polarisering och privatliv, integritet, algoritmer, Facebook
och robotarnas roll. Hon skriver om vad dejtingappar gör
med kärleken, hur mobilen påverkar samtalen, om Trump
och Brexit och om vådan och nödvändigheten av att uttrycka
sig politiskt korrekt.
Slutdestinationen är klar: samhällsfreden måste återställas.
Det är där bokens titel kommer in, för det är ingen freds
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pristagare som uttalat orden, utan en kalifornisk småkriminell på 1990-talet. I en samtid präglad av populistiska högerregeringar är hans fråga högaktuell. Går det att överbrygga
polarisering? Är det möjligt att komma överens?

Merete Mazzarella är speciellt känd för sin essäistik,
där hon blandar lärda reflektioner och litterära citat med personliga tankar i ständig dialog med läsaren. Mazzarella har
gett ut över 20 böcker och är kolumnist i Svenska Dagbladet
och Hufvudstadsbladet.

9
BILD: CATA PORTIN

BILD: CATA PORTIN
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ESSÄ
ISBN 978-951-52-5043-8
Inbunden, ca 160 sidor
Omslag Fredrik Bäck
Biblioteksklass 84
Utkommer i februari
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5044-5

Det är hudlöst och
ärligt, samtidigt
analytiskt, klokt och
torrt humoristiskt,
provocerande,
sorgligt och trösterikt.
Julia Tidigs,
Hufvudstadsbladet
om Sofia Torvalds senaste
bok Bliv du hos mig

SOFIA TORVALDS

ÅNGESTGUDINNAN
Sofia Torvalds står framför badrumsskåpet och överväger
om hon ska ta ett piller eller inte. Behöver hon det verkligen
eller vill hon bara göra sitt liv lättare? Hur svårt ska ett liv
vara egentligen? I boken Ångestgudinnan undersöker hon sin
ångest. Föddes hon med den eller fick hon den på grund av
svåra upplevelser? Är den en sjukdom som går att medicinera
bort eller en del av hennes personlighet? Hon underhåller vänner och kolleger och släktingar med sina ångestberättelser. Tar
de henne på allvar om hon är rolig? Ångesten förlamar henne
och gör henne olycklig, men den får henne också att känna sig
speciell och utvald.

Ångestgudinnan är Sofia Torvalds dagbok under ett år då
ångesten prövar henne extra hårt. Det är ett öppenhjärtigt
och modigt försök att studera den egna ångesten i dialog
med samtida forskning och alla tiders litteratur från William Shakespeare till Vigdis Hjorth. Här finns skörhet,
men också ett konkret och optimistisk förhållningssätt,
och något för alla att känna igen och relatera till.

Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen. Ångestgudinnan är Torvalds tredje bok.
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BILD: DAVE COLLINS

Läs också:

ROMAN
ISBN 978-951-52-5037-7
Inbunden, ca 250 sidor
Omslag Emma Strömberg
Biblioteksklass 84
Utkommer i januari
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5038-4

Flickan på udden

ISBN 978-951-52-4810-7

Karin Collins lyckas
skrämmas utan att
frossa i obehagliga
detaljer.
Erika Rönngård,
Kyrkpressen

K ARIN COLLINS

UNDER ISEN
Det är åttiotal i Hangö. En sen januarikväll vandrar Peter
hem från ishockeyplanen och hör ett skrik. En ung, halvklädd kvinna står snyftande i snön. Vad har hänt? Kan Peter
hjälpa henne?
Det här är upptakten till en serie händelser som avslöjar
synliga och osynliga samband som finns mellan stadsborna.
En av dem är Gunilla, frustrerad hemmamamma med bestyrsam läggning. Hon vinterbadar och bakar muffins medan
hon håller ett vakande öga på sin granne och bittert ångrar

sina egna livsval. En annan är Åkarn som nästan supit ihjäl
sig men som i spritdimmorna ändå ser och hör en del.
När havsisen brister och för med sig ett lik vet ingen vad
som har hänt, och vem som egentligen är skyldig.

Karin Collins är uppvuxen i Hangö och bosatt i New
Forest, England. Under isen är Collins andra spännings
roman.
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Debutant
Roman
ISBN 978-951-52-5039-1
Flexband, ca 300 sidor
Omslag Ulla Donner
Biblioteksklass 84
Utkommer i maj
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5040-7

Första pris i
debutanttävlingen
Läs mig!

MARIA GRUNDVALL

SOMMARDRÖMMEN
Du vet att jag tycker om ditt hus. Men varför vill du
egentligen tillbaka till en sån här liten skithåla?

Med Sommardrömmen vann Maria Grundvall första pris i
romantävlingen Läs mig!

Äntligen ska Annas dröm bli verklighet. Den slitna trävillan
i Kaskö ska renoveras och återuppstå som småstadens klarast
lysande pärla: Bed & breakfast Sommardrömmen.
Det finns förstås små problem som måste lösas, som att
tiden är knapp och budgeten ännu knappare. Och att elekt
rikern är alldeles för snygg, med mörkbruna ögon och
skäggstubb på den filmstjärnekantiga käken.

Ur juryns prismotivering: Med lätthet och säkerhet styr författaren sin huvudperson genom renoveringsprojekt och relationsbekymmer. Komedins svåra konst behärskas med bravur
och vetskapen om människans löjliga belägenhet balanseras av
en envis tro på vänskapen och kärleken.

Om det är något jag önskar mig är det att jag skulle
bli mer streetsmart. Det är jag inte. Jag är street-dumsom-ett-spån.
14

Maria Grundvall är uppvuxen i Kaskö och bosatt i

Helsingfors. Hon arbetar som bibliotekarie och informatör
vid Grankulla bibliotek samt skriver en populär kultur
kolumn i tidningen Syd-Österbotten.

BILD: CATA PORTIN
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BILD: ERIK ÅHMAN

Debutant
NOVELLER
ISBN 978-951-52-5025-4
Häftad, ca 180 sidor
Omslag Sanna Mander
Biblioteksklass 84
Utkommer i mars

En ömsint
studie i
manlighet

Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5026-1

A XEL ÅHMAN

KLEIN
– Den här komber do att behöv, sa pappa och räckte
över en silverfärgad verktygsback.
Hans ögon sa inget om hur väl han trodde att jag
skulle använda den, eller till vad. Men värmen i blicken
sa att han litade på att jag skulle lista ut det när jag var
tvungen.
Det är svårt att växa upp. Ofta är det också smärtsamt, som
då man vill vara sin pappa till lags och får en verktygsback på
foten. Eller då den första ölen ska pressas ner, hur illa den än
smakar.
Miljöerna hittas ofta på den österbottniska landsbygden, där
såväl byoriginal som kommunalpampar får komma till tals.

I Axel Åhmans noveller blir vardagliga ögonblick betydelsebärande och de sociala koderna blottlagda. Och de
handlar ofta om hurudan en riktig karl ska vara – och
inte vara. Det gäller att bete sig rätt var man än befinner
sig, om det så är i simhallens bastu, på bensinstationen
eller i skidspåret. Det värsta tänkbara är att vara ”klein”,
ett ord som för alltid placerar en hos de svaga, klena och
opålitliga.

Axel Åhman är uppvuxen i Vörå och bosatt i Helsingfors. Han är komiker i den framgångsrika finlandssvenska
humorgruppen KAJ samt journalist och skribent. Klein är
Åhmans debut.
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BILD: ALISON DE MARS

BIOGRAFI
ISBN 978-951-52-4929-6
Häftad, ca 230 sidor
Omslag Fredrik Bäck
Biblioteksklass 99.1
Utkommer i april
Utkommer på finska hos
Kustantamo S&S
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-4930-2

OT TO GABRIELSSON

VILDHAVRE
Sista brevet till pappa

I en recension av en av dina böcker kallas jag för
vildhavre. Jag är ett ogräs som inte borde finnas till,
som saknar nytta och mening på fältet.
Otto Gabrielsson är alfa-kulturmannen Jörn Donners son,
men få vet att han är det. Ibland verkar det som att Jörn
Donner också själv glömt det, tycker Otto, som nu är 38 år
gammal. Så länge han kan minnas har han längtat efter att
pappa ska höra av sig eller ens svara på kontaktförsök.
Avundsjukt och på avstånd iakttar Otto sina två yngsta
halvbröders liv med fadern. Varför får de vara söner till pappan fullt ut, medan Otto förskjutits?

Nu skriver Otto ett sista brev till sin far.

Det är kanske dags att jag presenterar mig för
dig: Jag är din son. Lika mycket son som någon av
dina andra söner. Hundra procent ditt barn.
Otto Gabrielsson är bosatt i Stockholm där han
studerar till psykolog vid Karolinska Institutet.
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Sakprosa
ISBN 978-951-52-5029-2
Inbunden, ca 350 sidor
Omslag Tom Backström
Biblioteksklass 92
Utkommer i maj

Xxxx

Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5030-8

BILD: L AUR A MALMIVA AR A

HENRIK MEINANDER

KALEJDOSKOPET
Studier i Finlands historia

I den här artikelsamlingen ser Henrik Meinander på händelser och utvecklingslinjer i Finlands historia genom kalejdoskopets lins. Fram träder en bild som är både färggrann
och dynamisk, en bild av en helhet där alla delar är förbundna med varandra. Samma tvärsnittsmetod använde han sig av
också i böckerna Finland 1944 – Krig, samhälle, känslolandskap (2009) och Samtidigt – Finland och omvärld 1968 (2019).
Artiklarna i boken behandlar i huvudsak det som Meinander kallar Finlands långa 1900-tal. Det är en period
som sträcker sig från det moderna genombrottet i slutet av
1800-talet fram till 2010-talet, som Meinander ser som en
viktig brytningspunkt för Finland och världen. Bland per-

20

soner som synas i artiklarna hittar vi Zacharias Topelius,
August Schauman och Risto Ryti. Till fenomen som undersöks hör jägarrörelsen, den nordiska demokratin och myten
om Finlands separatkrig.
Meinander visar hur händelser i Finlands historia är beroende av omvärldens utveckling, i ett samspel som fascinerar
och ofta också överraskar.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsing-

fors universitet sedan år 2001. Han har skrivit ett stort antal
vetenskapliga artiklar, böcker och kolumner.

Lyrik
ISBN 978-951-52-5016-2
Inbunden, ca 200 sidor
Omslag Anders Carpelan
Biblioteksklass 82.31
Utkommer i februari

CL AES ANDERSSON

JAG HAR ALL TID I VÄRLDEN
Egna favoriter

Vem var han som levde mitt liv och nu
är en annan? Vem var den lilla pojken
som frågade? Vem var tonåringen som frågade
vem den lilla pojken var? Den gulnade bilden
finns kvar, och handen som håller bilden. Bilden,
handen, bilden av pojken, handens bild.
Under det som blev Claes Anderssons sista vår gick han igenom hela sin lyriska produktion och valde ut sina egna favoriter. Resultatet blev en samlingsvolym som i högsta grad är
personlig och exklusiv, som lyfter fram det bästa ur ett långt
och mångsidigt författarskap. Här finns alla de dikter Claes

själv tyckte mest om, dem han helst återvände till.
Motiven är välbekanta: samhället, staden, erotiken, döden och kärleken. Urvalet och kompositionen gör detta till
en ny och överraskande helhet.
Det här är Claes Anderssons diktning, sådan han själv
såg den.

Claes Andersson (1937–2019) var specialläkare inom

psykiatri samt riksdagsman, kulturminister och ordförande
för Vänsterförbundet. Andersson gav ut över 20 diktsamlingar, tio prosaböcker, samt ett tjugotal skådespel och hörspel. Han var också känd som jazzpianist.
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LYRIK
ISBN 978-951-52-5017-9
Inbunden, ca 80 sidor
Omslag Anders Carpelan
Biblioteksklass 82
Utkommer i januari

Xxxx

BILD: PASCHINSKY STUDIO

GÖSTA ÅGREN

DIKTER OCH SLUTSAMTAL
Gösta Ågren debuterade år 1955 och är alltså nu inne
på sitt sjunde decennium som författare. År 2016
utkom Ågrens Samlade dikter 1955–2015. Men verket
var ingalunda samlat, sedan dess har han skrivit två
böcker. I höstens bok Dikter och Slutsamtal fortsätter
Ågren att tänka kring och dikta om existensens stora
frågor. Sviten ”Slutsamtal” är en diskussion mellan
de två bildkonstbröderna Sebald Beham och Barthel
Beham som under det tyska bondeupproret 1525 tog
böndernas parti mot godsägarna och fördrevs från sin
hemstad Nürnberg.

Gösta Ågren har gett ut över 30 diktsamlingar.

Han vann Finlandia-priset 1989 med första delen i
Jär-trilogin.

Ur recensioner av Ritten mot nuet (2018)

Ågren kåserar aldrig, och överlåter aldrig åt
läsaren att hitta på mening åt små, fragmentariska
fraser utan versaler. Han har ett ärende med sin
praktik, och det är existentiellt. Den nya samlingen
är en av hans bästa.
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Diktsamlingen är helgjuten så som endast ett
genomlevt och avklarnat verk kan vara. Den
läsare som tar hans dikt på allvar ställs inför de
egna livsutmaningarna.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet
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LYRIK

BILD: JUHO PA AVOL A

ISBN 978-951-52-5042-1
Inbunden, ca 70 sidor
Omslag Fredrik Bäck
Biblioteksklass 82
Utkommer i januari

TOMAS MIK AEL BÄCK

VERS
Vers börjar med en dikt om bombardemanget mot Helsingfors den 30 november 1939, som inledde vinterkriget.
I lekparken invid Lappviksgatan, ett stenkast från Statens
tekniska forskningsanstalt som är målet för bomberna,
leker en mor med sin son. I boken finns också en far
som är naturvetare och inte präst som familjetraditionen
påbjuder. Hos Bäck finns alltid hänvisningar till musik,
här är det särskilt jazzpianisten, brodern Christians liv
och gärning som berörs. Bäck visar återigen att man kan
ladda relativt få ord med mycket mening. Han har sagt
att kärnan i hans författarskap är att tolka livsupplevelsen. I Vers gör han det ännu en gång med allvar, saklighet
och medkänsla.

Bäcks scener får liv just genom att de samtidigt är
upptagna av världen utanför och innanför texten.
/---/ Det är ändå den snabba observationen av
något som flyr undan vårt vetande och därför
triggar vårt sökande som är Bäcks bästa gren.
Vad är det som flyr undan?
Erik Bergqvist, Hufvudstadsbladet

Tomas Mik ael Bäck är uppvuxen i Vasa och bosatt i
Helsingfors. Sedan debuten 1972 har han gett ut över 20 dikt
samlingar. De tysta gatorna (2016) nominerades till Nordiska
rådets litteraturpris.
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BILDERBOK
ISBN 978-951-52-4649-3
Kartonnerad, 40 sidor
Omslag Jenny Lucander
Biblioteksklass 85.231
Utkommer i april
Åldersrekommendation 4–8

BILD: CATA PORTIN

BILD: MATS ENGBLOM

SANNA TAHVANAINEN OCH JENNY LUCANDER

MIN SVARTA HUND
Jag heter Leonard.
Mamma ville att jag skulle heta Winston.
Pappa höll på Churchill.
Så det blev Leonard.
Mamma och pappa älskar England.
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill var
Englands premiärminister.
Han gick klädd i fluga och hatt och rökte cigarrer
som var nästan lika tjocka som mina armar.
Leonard tycker om schack och fotboll och vilda djur. På
torsdagar går han i terapi hos Siv Sund. Leonard går i terapi
för att han har så många och stora känslor. Han använder

ord som skär som svärd. Ibland river och slår hans händer.
Det är inte bara saker som går sönder. Det är sådant Leonard
pratar om med Siv Sund. Av henne får Leonard en hund. En
svart hund. Men vad ska den heta?
Sanna Tahvanainens och Jenny Lucanders Dröm om drakar
nominerades till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris år 2016.

Sanna Tahvanainen är en mångsidig författare som skrivit
lyrik, kolumner, romaner, skådespel, hörspel och barnböcker.

Jenny Lucander illustrerar barnböcker och läromedel

samt jobbar med tidningar och reklambyråer i Finland och
utomlands.
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BILDERBOK
ISBN 978-951-52-5041-4
Kartonnerad, 40 sidor
Omslag Ilja Karsikas
Biblioteksklass 85.231
Utkommer i april
Utkommer på finska hos
Kustantamo S&S
Åldersrekommendation 4–8

AKI-PEKK A SINIKOSKI OCH ILJA K ARSIK AS

UNDER MÅNEN
När jag var liten flög min mamma upp till
himlen. Hon jobbade på cirkus och den natten
sköt de upp henne i luften som vanligt. Men
det var inte en vanlig kväll. Det var en magisk
kväll. Efter att hon flugit upp, kom hon aldrig
mera ner. Hon bara flög och flög. Först genom
tältet, sen genom molnen, hela vägen till månen.
Nu sitter hon där på månen. Jag har sett henne
många gånger. Hon ler ofta.
Aki-Pekka Sinikoski och Ilja Karsikas skapar en magisk
värld där det vemodiga, men också det vackra och det
absurda, får plats. Kvällsbadet för berättelsens barn till

26

en enslig ö där udda existenser funderar på livet medan de kokar
fisksoppa. Däremellan spelar de schack och letar strandfynd.
Men sedan ringer Gud upp och säger att det är dags att ta sig
hemåt till pappa som väntar.
Aki-Pekka Sinikoski debuterar som författare med en filosofisk
och varm text som får ett träffsäkert och personligt ackompanjemang i Ilja Karsikas illustrationer i akvarell.

AKI-Pekka Sinikoski är fotokonstnär. Hans bilder har varit
utställda i Sydney, New York och Helsingfors.

Ilja Karsikas är illustratör och arbetar med konst och visuell
design inom olika branscher. Han skapar bland annat bilderböcker, grafisk design, bildkonst och musik.

ILJA K ARSIK AS OCH AKI-PEKK A SINIKOSKI

BILD: AKI-PEKK A SINIKOSKI

28
BILD: JENNY REHNMAN

Debutant
Kapitelbok
ISBN 978–951–52–5057–5
Flexband, ca 200 sidor
Omslag Emilia Kannosto
Biblitoeksklass 84.31
Utkommer i maj
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-4645-5
Åldersrekommendation 12–15

WILMA MÖLLER

ALLT ATT VINNA
Hon vänder på kortet så jag kan se
texten på baksidan, skriven med
versaler i blått bläck: STARTA INTE.
Jag rycker vykortet ur handen på Lydia.
På framsidan finns en gammaldags,
svartvit bild av en kuslig clown som ser
både sorgsen och hotfull ut på samma
gång. Han står under ett paraply fast
det inte regnar. Jag gör en grimas.
– Vad är det här för skämt? säger jag.

Nora ska tillbringa några veckor på galopptävling med sin älskade häst
Kasimira. Med på tävlingarna är också bästa vännen Lydia, och tävlingsryttaren Leon med bruna och varma ögon. Allt pekar mot att det
här blir de bästa veckorna på hela sommaren. Men redan en av de första
kvällarna får Leon ett hotbrev och en av de favorittippade ryttarna försvinner. Någon är ute efter att sabotera tävlingarna, och denna någon
är inte rädd för att använda våld …
Allt att vinna är en fartfylld berättelse som utspelar sig i den hierarkiska galoppmiljön och ger en fin inblick i den stora kärleken mellan
människor och hästar.

Wilma Möller är 21 år och från Karleby. Hon studerar samhälls
vetenskap med inriktning på freds- och konfliktstudier i Umeå och har
ett brinnande intresse för hästar. Allt att vinna är hennes debutroman.
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BILD: CATA PORTIN

BILD: CATA PORTIN

MAIJA HURME

HANNA LUNDSTRÖM

BILDERBOK

Dikternas
högläsningskvalitet
är skyhög. En utsökt
bilderbok i diktform.

ISBN 978-951-52-5033-9
Kartonnerad, 90 sidor
Omslag Maija Hurme
Biblioteksklass 85.231
Utkommer i maj

Mia Österlund,
Hufvudstadsbladet

Åldersrekommendation 3–9

HANNA LUNDSTRÖM OCH MAIJA HURME

RASSEL PRASSEL POESI
En samlingsvolym

Äntligen är den här, den efterlängtade samlingsvolymen
med Hanna Lundströms och Maija Hurmes poesi för
nybörjare.
De lekfulla, inbjudande verserna, i par med de finstämda
illustrationerna, betraktar världen ur miniatyrperspektiv.
Vi befinner oss i barnets närmiljöer och ser med barnets
ögon. I hemmet rymmer tandkrämen och dammsugaren
hungrar, i skrubben står moppen med gulnande hår. På
gården spanar vi in lingonprickar och lyssnar till stövlars
knarr. Till slut rör vi oss i stadens vimmel, på torg och
kaféer.
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Samlingsvolymen innehåller titlarna Rassel prassel puss,
Rassel prassel promenad och Rassel prassel strössel. Boken är
en mötesplats för stora och små och den perfekta introduktionen till poesins underbara värld.

Hanna Lundström arbetar som lärare i modersmål

och litteratur med stort intresse för barn- och ungdomslitteratur.

Maija Hurme är barnboksillustartör och grafiker. Hen-

nes och Anssi Hurmes bilderbok Skuggorna nominerades
till Finlandiapriset för barn- och ungdomslitteratur 2018.

BILD: OSVALD HEDENSTRÖM

NYUTGÅVA
ROMAN
ISBN 978-951-52-5023-0
Flexband, ca 400 sidor
Omslag Ulla Donner
Biblioteksklass 84
Utkommer i juni
Utkommer också som e-bok
ISBN 978-951-52-5024-7

SALLY SALMINEN

Klassiker i
efterlängtad
nyutgåva

KATRINA

Sally Salminen skrev sin debutroman 1936 medan hon jobbade
som hembiträde i New York. Boken vann en nordisk romanpristävling och blev en klassiker som har utkommit i många upplagor
och översatts till en mängd språk. Den handlar om den unga
kvinnan Katrina från Österbotten som gifter sig med ålänningen
Johan. Johan är en pratglad sjöman och målar upp en ljus framtid.
Verkligheten blir en helt annan men trots många barn, umbäranden och fattigdom ger Katrina inte upp. En stark berättelse om
hur kvinnor levde i skärgården i början av 1900-talet.

Sally Salminen föddes 1906 på Vårdö på Åland.
Efter debuten och tiden i USA flyttade hon till Danmark. Hon skrev ett tjugotal böcker som översattes
till många språk men den första, Katrina, blev hennes
mest lästa och älskade verk.
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E-BOK
ROMAN
ISBN 978-951-52-5020-9
E-bok
Omslag Anders Carpelan
Biblioteksklass 84
Utkommer i april

BILD: CATA PORTIN

THOMAS WULFF

IVARLASSYTRILOGIN:
EN HJÄLTE FÖR VÅR TID
MED BÄSTA VILJA I VÄRLDEN
OTACK ÄR VÄRLDENS LÖN
Fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv

I sina tre romaner om den gåtfulla orientalisten Ivarlassy har
Thomas Wulff blandat sanning, sannolikhet, spekulationer
och ren och skär fantasi till en mörk, tankeväckande men
också galghumoristisk fresk över idealism, grymhet och ödesdigra utopier under 1900-talets första hälft. Ivarlassy föddes
i Baku på 1890-talet och mördades i Stalins utrensningar i
slutet av 1930-talet.

Thomas Wulff debuterade 1973 med diktsamlingen
Månsten. Sedan dess har han skrivit prosa, lyrik och dramatik. Romanserien om Ivarlassy är en milstolpe i Wulffs
författarskap.

Färgsprakande i revolutionernas tid. Wulffs
berättarglädje är till synes gränslös.
Sofie Furu, Vasabladet
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LJUDBÖCKER

MALIN KLINGENBERG

MALIN KLINGENBERG

K ARIN ERL ANDSSON

DEN FANTASTISKE
ALFREDO

RAKELS MIRAKEL

SEGRAREN

Ljudbok
ISBN 978-951-52-5015-5
Utkommer i mars
Uppläst av Malin Klingenberg

Ljudbok
ISBN 978-951-52-5032-2
Utkommer i mars
Uppläst av Malin Klingenberg

MÄRTA TIKK ANEN

TUA FORSSTRÖM

STAFFAN BRUUN

MÅSTE FÖRSÖKA
SKRI-

JAG STUDERADE
EN GÅNG VID EN
UNDERBAR FAKULTET

ANDERS WIKLÖF –
MURARENS SON

Ljudbok
ISBN 978-951-52-5049-0
Har utkommit
Uppläst av Jonna Järnefelt

Ljudbok
ISBN 978-951-52-4982-1
Utkommer i mars
Uppläst av Tua Forsström

Ljudbok
ISBN 978-951-52-5034-6
Utkommer i februari
Uppläst av Emma Klingenberg

Ljudbok
ISBN 978-951-52-5085-8
Utkommer i maj
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