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Lavas och Unga Lavas 
första år har rusat förbi och 
jag välkomnar år två med 
stor tillförsikt. Jag känner 
mig oerhört stolt över vår 
fina utgivning och tacksam 
över att få jobba med ett 
härligt team och fantastiska 
författare.

Lava är ett fint litet 
boutiqueförlag med skräddar-
sydda lösningar. Vi kallar det 

andra generationens egenutgivning, vilket innebär 
att författarna – precis som artisterna i musik-
branschen – har större kontroll över sitt varumärke, 
sina rättigheter och får en större del av intäkten.

Vårlistan på Lava och Unga Lava består av ett 
knippe böcker som handlar om allt från svenskarnas 
resfeber (som får sitt lystmäte) i boken Mallorca 
av Malin Berghagen, om att ge bort en livsstil i 
böckerna Välkommen hem och Härliga helg. Vi ger 
även ut två böcker i den så kallade Art Therapy-
trenden – målarböcker för vuxna: Zodiaken – måla 
ditt stjärntecken och en vykortbok i samma stil! 

För oss som vill arbeta smartare och ta bättre beslut 
kan jag rekommendera De 5 valen – Vägen till smartare 
produktivitet från kunskapsföretaget FranklinCovey.

Jag är också väldigt glad över att få presentera 
de första titlarna i Unga Lavas nya, lättlästa serie

 för 6–9 åringar. I Bambis bok och 
Brummas bok visar duktiga och välkända Pernilla 
Stalfelt upp helt nya sidor av sitt konstnärskap. 
Böckerna handlar om Pernillas katter som berättar 
om sina liv i dagboksform. 

I häftet Så får barn läslust får föräldrar och andra 
vuxna tips om hur man lyckas med högläsning, om 
hur läsning gynnar barns språkutveckling etc.

En oerhört stark och magisk berättelse är  
Douglas Foleys nya bok för 9–12, Landet bortom 
brunnen. Dessutom återutger vi Douglas Foleys 
spännande debutbok för 15+ Ingen återvändo. För 
åldersgruppen 9–12 kommer också debutboken 
Sjörövarhjärta av syskonen Emma och Simon 
Leijnse (som skriver under pseudonym) – en oerhört 
spännande äventyrsberättelse om ett sommarlov  
som inte blev som någon tänkt sig. Sist men inte 
minst ger vi ut Barnkalas – boken som uppfyller 
alla föräldrars kalasdrömmar!

Vilket underbart första år!

varma hälsningar

Alexandra Torstedahl
ansvarig utgivare

och

KORY 
KOGON

ADAM 
MERRILL

MARCUS 
JARL
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Malin Berghagen | Mallorca | Foto Fish & Lina, Al Aire Film, Love Taylor & Linn Berghagen | Form Kai Ristilä 
Format prel 215x265 | Sidor prel 160 | Inbunden | Utgivning april | ISBN 978–91–87941–65–8

Mallorca
I Palma på Mallorca har Malin Berghagen skapat 
sin egen drömtillvaro. Maten, klimatet och yogan 
är tre viktiga grundstenar i hennes välmående. 
Här arbetar hon sedan flera år som yogainstruktör 
och har lärt känna ön som sin egen ficka. 
 Malin älskar sitt Mallorca och passionen 
lyser igenom när hon delar med sig av allt man 
bör veta när man ska åka till denna magiska 
ö. Vi får också följa med till hennes hemliga 
smultronställen och möta intressanta människor 
med en spännande historia.
 Boken är upplagd som en traditionell 
resehandbok och täcker hela Mallorcas topografi 
– stränderna, klipporna, bergen, inlandet, städerna 
och byarna. Särskilt fokus ligger på Malins 
specialområde träning och wellness, något som 
vuxit de senaste åren. Många svenskar åker idag 
till Mallorca för att springa, cykla, klättra, surfa 
och yoga. att äta gott och provsmaka viner på 
någon av de mysiga gårdarna på landsbygden är 
också populärt och får ett kapitel i boken.
 Fotografierna är tagna av Fish & lina vid 
al aire Film, specialiserade på naturfoto och 
utomhusaktiviteter samt Malins döttrar love och 
linn. Formen är gjord av Kai ristilä, under 13 år 
art director vid tidningen rES.
 
Innehåll

√ strandliv 

√ träning

√ stadsliv

√ mat & dryck 

√ familjeliv

√ bo på Mallorca

Malin Berghagen har skrivit tre böcker om yoga 
och arbetar idag som yogainstruktör både på 
Mallorca, i Sverige och andra europeiska länder, 
bland annat med researrangören Springtime.

Malin 
Berghagen
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Susanne Blomberg | Välkommen hem – mat, möten och meningen med livet på Siggesta gård | Foto Lina Eidenberg 
Form Fredrika Siwe | Format 215x265 | Sidor 108 | Inbunden | Utgivning april | ISBN 978–91–87941–56–6

På Siggesta Gård får du bondgård och herrgård i ett. 
Här smälter mat, delikatesser, trädgård och inredning 
samman i en annorlunda livsstilsupplevelse som sjunger 
långsamhetens lov: lugna veckoslut med kärestan, 
inspirerande middagssamtal med vännerna, teamwork 
med kollegorna där lusten att kläcka nya och kreativa idéer 
väcks ... allt medan man njuter av omgivningens skönhet.
 Idag drivs Siggesta Gård som en hotell– och 
konferensanläggning och består av en mindre herrgård 
med flyglar, smedja, stallar och hotellrum. Här finns också 
gott om djur; alltifrån höns och hästar till alpackor och 
getter samt möjlighet till äventyr i form av bootcamp, 
löpträning eller yoga och meditation i naturen. och varför 
inte passa på att lära sig att tala med hästar för att bli en 
bättre chef!?
 Den rustika och eleganta miljön är välkomnande oavsett 
om man är gäst på hotellet, konferensdeltagare eller 
bara äter en bit i den ombonade restaurangen. Maten 
är vällagad och ren, råvarorna kommer ofta direkt från 
trädgården, bakstugan eller jaktmarkerna och i butiken 
kan man botanisera bland en mängd olika delikatesser från 
omgivningen. 
 Herrgårdens huvudbyggnad, flyglar och smedja är 
inredda i olika stilar som kombinerar modern luftighet 
med genomtänkta och rustika materialval. Fårskinn möter 
järn och sammet, gammalt svenskt porslin marockanska 
mattor. Gårdens filosofi är att återvinna och återbruka 
så mycket man kan; en sliten golvplanka blir en utmärkt 
hylla på gjutjärnskonsoler, ett avskavt skafferi döljer 
hightech–elektronik, ett rostigt galler blir ett annorlunda 
elementskydd som står sig vackert mot vitt trä och 
generösa fönster.
 

Susanne Blomberg är tillsammans med ställets 
kockar författare till boken och driver sedan ett antal år 
utvecklingen på Siggesta Gård.

Susanne Blomberg 
VälKoMMEn HEM – 

Mat, MötEn ocH MEnInGEn MED lIVEt På SIGGESta GårD
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gårdens hjärta är butiken där man tillverkar och 
säljer delikatesser. Därför produceras samtidigt 
med boken ett häfte med klisteretiketter att 
sätta på vackra glasburkar med honung, sylt, 
chutney, fröknäcke, crunch, torkade örter och 

mycket annat.

DElIKatESSEr Från SIGGESta GårD

Delikatesser från Siggesta gård | Foto Lina Eidenberg | Form Fredrika Siwe | Format 150x210 | Sidor 20 | ISBN 978-91-87941-68-9

Du behöver:

Kokosflingor 250 g

Solroskärnor 350 g

Sesamfrön, skalade 350 g

Melonkärnor 100 g

Pumpafrön 100 g

Flingsalt ca 20 g

Saltfröströssel
Det här är en riktig goding som är lätt 
att göra och god att ha på nästan allt. 
Till ugnsbakad lax. Lägg laxen på en 
plåt, strö på frön och ringla över lite 
olivolja. Klart!

På en fetaostsallad med lite balsami-
co och olivolja. Eller på en god smörgås 
med avokado och paprika. Fint!

Full med bra fetter och knaprighet. 

GÖR SÅ HÄR:

1. Blanda samtliga ingredienser utom 
salt,  och sprid ut dom på en plåt 
med bakplåtspapper  för rostning i 
cirka 20 minuter.

2. Låt fröblandningen få lite färg, 
kokosen skall få en brun nyans. 

3. Ta ut och blanda i saltet innan 
blandningen svalnat. Låt sedan allt 
svalna helt och förvara ditt goda 
strössel på en torr sval plats.

Saltfröströssel

Saltfröströssel

Saltfröströssel

Marmelad

Marmelad

Marmelad
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De flesta kan nog känna nog igen sig i den sköna 
känslan som infinner sig efter en lång arbetsvecka. 
Förhoppningsvis kan man vara lite ledig, äta god 
mat och umgås med familj och vänner. Man har en 
hel, härlig helg framför sig.
 EllE mat & vin och anna Jonassen har 
tillsammans lång erfarenhet av bjudmat som funkar 
och vet hur man planerar både middag och fest. 
 God mat behöver varken vara superdyr, svår att 
tillaga eller ta lång tid. Som gäst vill man mycket 
hellre känna sig välkommen än imponerad. Det 
viktiga är ju att man ses och de bästa middagarna 
är de som faktiskt blir av! 
 Här tänker vi tillfälle och säsong först och har 
anpassat maten efter det. Ett bra tips är att bjuda 
på middag med ett tema. Varför inte en kväll med 
italienska smaker med mat och dukning i grönt, rött 
och vitt? och vem skulle inte gilla att bli bjuden på 
fransk bistromat med gott franskt vin och nejlikor 
på bordet? temamat är ett smart sätt att komma 
runt alla trender, dieter och annat man kan känna 
sig stressad över att man missat.
 Helgen är ju lång, använd söndagen till att bjuda 
familjen på en mustig gryta eller lång frukost med 
färska frallor och nyttiga smoothies. Gör det enkelt 
och samtidigt lite nytt på fredag och hotta upp 
de obligatoriska tacosen med olika fyllningar som 
passar både vuxna och barn.
 I den här boken finns inga långa ingredienslistor 
eller krångliga receptbeskrivningar. även den som 
lagar maten ska hinna umgås, äta och njuta av sin 
härliga helg!

HärlIGa HElG

Anna Jonassen & EllE Mat & VIn 

Anna Jonassen och ELLE mat & vin | härliga helg | Foto Peter Phillips | Form Eva Lindeberg
Format 190x249 | Sidor 144 | Inbunden | Utgivning april | ISBN 978–91–87941–55–9
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Utforska stjärntecknens uråldriga magi
astrologi sägs vara den äldsta vetenskapen 
med flertusenåriga rötter, och själva ordet har 
sitt ursprung i det grekiska ordet för stjärna. 
astrologin har använts – och används fortfarande 
– av mäktiga, inflytelserika och lärda för att ge råd 
baserade på stjärnorna. I Zodiaken upptäcker du 
alla tolv stjärntecknen, deras betydelse, historia och 
inverkan på ditt liv.
 Många mår bra av att skapa med 
färger och fördjupa sig i bildens framväxt. 
Koncentrationsförmågan stärks, samtidigt som det 
är rogivande och tillåter dig att försvinna iväg i tid 
och rum. För en stund är det bara du, pennan och 
bilden. 
 låt din egen fantasi och skaparkraft väcka 
bilderna till liv – himlavalvet väntar på att bli 
färglagt av dig.

Författare och illustratör Stella Björn | Format 225x225 | Sidor 60 
Mjukband | Utgivning januari | ISBN 978–91–87941–63–4

Stella Björn

Vykort med fantasifulla motiv inspirerade av stjärnhimlen och de 
tolv stjärntecknen, redo att färgläggas och skickas.

Författare och illustratör Stella Björn | Format 165x120 | Sidor 24 | Mjukband 
Utgivning januari | ISBN 978–91–87941–67–2

ZoDIaKEn 
– HälSnInG Från HIMlaValVEt

ZoDIaKEn – Måla DItt StJärntEcKEn
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Få rätt saker gjorda!

Varje dag drunknar vi i en mängd information: texter, mail, 
möten, telefonsamtal, sociala aktiviteter … På arbetet är vi 
ofta fullt upptagna med ibland utmattande arbetsuppgifter. 
Vi multitaskar och är ständigt nåbara. alla dessa distraktio-
ner är en utmaning för vår möjlighet att tänka klart, fatta bra 
beslut och avsluta det vi påbörjat. 
 De 5 valen – Vägen till smartare produktivitet baseras på 
många års erfarenheter, det senaste inom hjärnforskning 
och forskning inom produktivitet. Franklincovey, det globala 
kunskapsföretaget som arbetar med att förbättra människors 
prestationer, kommer med ytterligare en bok som vill hjälpa 
oss att arbeta smartare, fatta klokare beslut, hålla energinivån 
uppe och få balans i livet.
 Vetenskapligt beprövade processer, exempel, övningar  
och tips varvas i boken som är skriven av experter från  
Franklincovey. 

DE 5 ValEn 

1. agera på det viktiga, reagera inte på det som brådskar.  
 Pausa. 

2. Sikta på det allra bästa, nöj dig inte bara med godkänt.  
 Identifiera dina roller och dina mål i varje roll. 

3. Schemalägg de stora stenarna, sortera inte grus.  
 Planering är nyckeln till framgång!

4. Styr tekniken, låt inte den styra dig. ta kontroll.

5. Håll igång elden, bränn inte ut dig. Se till att din energinivå  
 är på topp!

•	 Sjukskrivningar	på	grund	av	stressrelaterade		sjukdomar	 
 ökar kraftigt och förebyggande åtgärder står högt  
 på samhällsagendan.

•	 De	5	valen	kan	användas	som	ett	vetenskapligt	 
 utprövat stressprogram som passar alla.

Kory Kogon, Adam Merrill, Marcus Jarl
DE 5 ValEn – VäGEn tIll SMartarE ProDUKtIVItEt

Kory Kogon, Adam Merrill, Marcus Jarl | De 5 valen – Vägen till smartare produktivitet  
omslag Fredrika Siwe | översättning Mia Ruthman | Format 150x220 | Sidor prel 260 | Danskt band | Utgivning april | ISBN 978–91–87941–54–2

Marcus Jarl, seniorkonsult och 
förändringsledare vid Franklincovey 
Sverige, specialiserad på produktivitet, 
är en av bokens författare och dess 
svenska ambassadör.

Våren 2016
Douglas Foley
Pernilla  Stalfelt
E. S. Leijnse
Jessica Gottberg
Sandra Boart
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BrUMMaS BoK & BaMBIS BoK

Pernilla Stalfelt | Brummas bok/Bambis bok 
Form Malin westman | F–pris 68:– | Inbunden 
48 sidor/bok | Utgivning juni 2016 
ISBN Brumma 978-91-87941-59-7 
ISBN Bambi 978-91-87941-58-0

Pernilla Stalfelt, författare och illustratör, 
debuterade med bilderfaktaboken Hårboken 
1997. Parallellt med författarskapet arbetar 
hon som konstpedagog på Moderna museet 
där hon har hand om programverksamheten 
för barn. 

foto: petra kyllerman
nu breddar Pernilla Stalfelt sitt författarskap med en ny genre inom 
barnlitteraturen – genomillustrerade, lättlästa böcker. titlarna ingår i Unga lavas 
nya serie läs lek lär – böcker för barn som håller på, eller just lärt sig läsa. 

I böckerna om Brumma och Bambi berättar Pernillas katter om sina liv: vad de 
gillar, om möten med andra djur, om hur de ser på lill–matte och stor–matte. Med 
säker blick målar Pernilla Stalfelt fram enkla, varma och lekfulla berättelser som 
tilltalar barn i åldrarna 6–9 år.

Pernilla 
            Stalfelt

Så Får Barn läSlUStJessica Gottberg
En enkel och lustfylld handledning om hur 
man som förälder kan hjälpa sitt barn till 
den livsviktiga läslusten. Hur ska man läsa 
och varför?

Ur innehållet: tips för lyckad högläsning, 
smartare med rim, bild som stöd till text, 
sagans värld – ond eller god?

– nyckel till kunskap och empati
– abstrakt och reflekterande tänkande
– Främjar fantasi och inlevelseförmåga

Författaren Jessica Gottberg arbetar som 
barnboksrecensent, och har tidigare utkommit 
med bland annat titel tunggung på Ur förlag.

Jessica gottberg | Så får barn läslust | Form Malin westman | Format 145x210 | F-pris 29:- | häftad | ISBN 978–91–87941–60–3
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Ont och gott, liv och död
Med stor inlevelseförmåga berättar Douglas Foley 
den magiska historien om syskonen alva och Joel. 
Deras mamma har dött och pappan har gift om 
sig. alva är mobbad i skolan och avskyr sin nya 
styvmor.
 En dag då syskonen hämtar vatten i en gammal 
brunn faller Joels älskade nalle i vattnet, och Joel 
hoppar efter. alva tvingas dyka i även hon. Efter 
en lång färd hamnar syskonen i en värld fylld av 
märkliga väsen, men kommer ifrån varandra. 
 alva möter lemonia som utger sig för att 
vara alvas vän, men som i själva verket har onda 
avsikter ... alva lyckas fly. Men lemonia hittar Joel 
och tar honom tillfånga för att använda honom 
som gisslan. alva å sin sida försöker desperat hitta 
ett sätt att frita Joel. 
 Det blir en jakt på liv och död – som också 
handlar om hur alva hittar sin inre kraft och 
kärleken till sin familj.

Douglas Foley | Landet bortom brunnen 
omslagsillustration Alexander Jansson
Formgivning Malin westman | Sidor ca 280 | Inbunden 
Utgivning maj | ISBN 978-91-87941-64-1
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lanDEt BortoM BrUnnEn

När det värsta händer
Ingen återvändo är Douglas Foleys 
fantastiska debutbok som nu ges ut 
igen – varsamt redigerad med nytt 
omslag. En intensiv bladvändare 
om kärlek, grupptryck och om att 
bli anklagad för något man inte 
har gjort, när ord står mot ord och 
inget stöd finns att få …

Douglas Foley | Ingen återvändo
omslag & formgivning Malin westman
Format 135x210 | Sidor ca 160 | Danskt band
Utgivning maj | ISBN 978–91–87941–57–3

Douglas Foley

Douglas Foley är känd för 
bokserien om förortskillen 
Habib och ungdomstrilogin 
Shoo bre (Bonnier carlsen). 
Bokserien om Habib blev 
tv-serie och Shoo bre 
blev långfilm. 2015 kom 
novellsamlingen Bårhuset för 
unga vuxna på Unga lava.

foto: petra kyllerman
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Guldklimp för bokslukare
Sjörövarhjärta är berättelsen om ett sommarlov 
som inte blev som någon hade tänkt sig. Syskonen 
nora och rick hittar en mystisk låda och leker 
en spännande lek med sina vänner på ön 
laboratorieholmen. Men oförklarliga saker börjar 
hända och barnens vänskap sätts på prov. 
 Denna spännande berättelse är, med sin 
blandning av realism och magi, historia och nutid 
perfekt för bokslukaråldern. Var går egentligen 
gränsen mellan lek och allvar, fantasi och verklighet, 
nutid och dåtid? Vem är vän och vem är fiende? 

E. S. Leijnse | Sjörövarhjärta 
omslagsfoto Per Johan Persson | Formgivare Pernilla Dure 
Format 135x185 Sidor 200 | Inbunden | Utgivning januari 
ISBN 978-91-87941-01-6
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SJöröVarHJärta

E.S. Leijnse

Boken innehåller många fina recept och härliga kalasteman: 
babyshower, dop och namngivning, superhjältar, halloween med 
mera. Många av recepten kan barn och vuxen göra tillsammans, men 
här finns också avancerade skapelser för den som vill ha lite större 
utmaningar. och det vimlar av tips inom varje tema. 
 Boken är späckad med stämningsfulla fotografier som gör den till 
den perfekta presenten till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar. 
 använd boken tillsammans med barnen – titta, inspireras, kladda 
och baka med strössel, roliga färger och goda smaker! 
 Inom kort öppnar En nypa Socker en webbshop där man kan 
handla allt till barnkalaset. 

BarnKalaS UPPFyllEr alla KalaSDröMMar!

Sandra Boart

Sandra Boart | Barnkalas – kalasteman & bakverk | Foto hanna Björkstedt | Formgivning Pernilla Rosenlind 
 Format 195x225 | Sidor 150 | Inbunden | Utgivning maj | ISBN 978–91–87941–53–5

Konditorn Sandra 
driver sitt populära 
företag ”En nypa 
Socker”, specialiserat 
på amerikanska 
tårtor och bakverk 
till bröllopskunder, 
samtidigt som hon 
bloggar, skriver böcker 
och roddar med bebis 
i magen och 2–åriga 
Wilmer på armen.

Simon Leijnse arbetar som 
informatör inom psykiatrin 
och har bland annat gett ut 
pocketboken SKäMt och 
Kalmarmöten, ett historiskt 
seriealbum om Kalmarunionen. 

Emma Leijnse arbetar som 
reporter på Sydsvenskan i 
Malmö. Hon har gett ut böckerna 
Solidaritetens ansikte och 
Godkänt? – en reportagebok om 
den svenska skolan. 


