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DEN SOM GAPAR EFTER MYCKET

Kristofer von Beetzen
Årets spänningsroman är här!

Miljön är Stureplan, Stockholm. Människorna är kapitalister, strebrar,
wannabies och halvkriminella. Målsättningen – pengar.
William Berner var en fånge långt innan han hamnade i fängelse.
Den krävande karriärklättringen, hustruns drömmar om det extravaganta livet och hans egen rädsla för att gå sin egen väg styr honom.
Att han också är fånge i sin chefs förmögenhetsbygge som ofrivillig
målvakt i insideraffärer gör att snaran dras åt.
När William hamnar på Täbyanstalten har han förlorat allt. Han är inte
bara lurad och skyldig miljoner, hans älskade hustru har lämnat honom
vilket gör honom helt desperat. Han måste bevisa att han är oskyldig.
Det är dags att sätta DEN STORA HÄMNDEN i verket.

Kristofer von Beetzen

född 1972 och bosatt i Stockholm,
har en bakgrund i mediabranschen
som producent, kommunikationsrådgivare och skribent. Numera är
han ansvarig för marknadskommunikation och investerarrelationer på ett noterat IT-företag.
Den som gapar efter mycket
är hans romandebut.
foto : patrik cederman

Kristofer von Beetzen | Den som gapar efter mycket | Omslag & formgivning Slobodan Cedic | Format
155x228 Sidor 360 | Inbunden | Utgivning juni | ISBN 978-91-87941-5-28 | F-pris 145:-

VI SOM ÄLSKADE OCH HATADE SÅ

Mari Åberg

Känsloladdad avslutning
på trilogin

Med en målande berättarstil skapar Mari Åberg en värld vars miljö
och karaktärer håller kvar sin läsare länge. Paret som vi har lärt
känna i de två tidigare delarna av den fristående trilogin, Hanna och
Göran, kommer äntligen att korsa varandras vägar i den tredje
och avslutande delen.

Mari Åberg föddes i Hudiksvall 1957 och
debuterade 2013 med Och kvar stod en röd
resväska (Andra rum Förlag) följt av Löftet
(Lava Förlag) år 2014, de två första delarna
i den nu avslutade trilogin. Bäst trivs hon i
skogen och skrivandet sker oftast i stugan
vid Brösarps backar på Österlen.
foto : simon cederqvist

Mari Åberg | Vi som älskade och hatade så | Omslag Tomas Arfert
Format 135x210 | Sidor ca 305 | Danskt band | Utgivning juni
ISBN 978-91-87941-7-95 | F-pris 140:-
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MAGKÄNSLA

Sofia Antonsson, Jeanette Steijer
& Beatrice Fröling
Hjälp dig själv till en bra magkänsla!
Sveriges IBS-expert Sofia Antonsson har efter tre
succékokböcker skrivit en varm och inkännande bok på
vetenskaplig grund tillsammans med dietisten Jeanette
Steijer och sjukgymnasten Beatrice Fröling. Här samlar
Sveriges tre tyngsta namn inom behandling av IBS sina
erfarenheter, kunskap och aktuell forskning.
Magkänsla är upplagd som en självhjälpsbok med konkreta
verktyg från den framgångsrika behandlingen ”IBS-skolan”.
Denna bygger på en kombination av kostbehandlingen
FODMAP och stresshantering och har visat sig hjälpa över
75 % av alla personer med IBS.
Innehåller kapitel som: Så funkar tarmbakterier, Det
hormonella systemet, Toalettvanor, FODMAP, Medvetet
ätande, Stresshantering, Sömn, Tankar–känslor–beteenden,
Andning, Yoga-övningar.

Sofia Antonsson och Jeanette Steijer

är legitimerade dietister och driver företaget
IBS-fri (ibsfri.se). Beatrice Fröling är
sjukgymnast med stresshantering som
specialitet. Alla tre är utbildade instruktörer
i medicinsk yoga.

SOFIA ANTONSSON

Jeanette Steijer & Beatrice Fröling

MAGKÄNSLA
Handboken för dig
med orolig mage och IBS

Sofia Antonsson, Jeanette Steijer & Beatrice Fröling | Magkänsla
Omslag & formgivning Åsa Nilsson, RubymeltFormat 200x220
Sidor ca 200 | Inbunden | Utgivning augusti
ISBN 978-91-87941-75-7 | F-pris 140:-

LAVA FÖRLAG

team
Lava är ett modernt förlag med skräddarsydda lösningar och avtal för etablerade upphovsmän.
Team Lava säkerställer kvalitén – från urval och innehåll till lansering.

alexandra torstendahl

Ansvarig utgivare och
försäljningschef

FÖR MER INFO KONTAKTA: LAVA FÖRLAG

annika nasiell

Redaktionschef,
förläggare barn & ungdom

ann pålsson

Projektledare och
förlagskonsult

malin westman

Grafisk formgivare
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Unga Lava satsar på
barns läsning
Idag är forskarna överens: att börja läsa högt tidigt är bästa
vägen att ge barn läslust och att de så småningom lär
sig läsa. En del barn lär sig snabbt och lätt att läsa, andra
behöver mer stöd, hjälp och inspiration. Det viktiga är att
under hela uppväxten få höra böcker lästa högt och att själv
få läsa böcker som passar den ålder barnet befinner sig i.
Men hur ser en perfekt nybörjarbok ut? Den ska givetvis
engagera och roa (helst både barn och vuxen), lära in och
lära ut, ha en tilltalande layout och helst fina bilder.
Nu satsar Unga Lava på en ny serie lättlästa böcker för
nybörjarläsarna,

, för barn mellan cirka 6 och 9 år.

innehåller böcker inom skönlitteratur,
pedagogik, pyssel och fakta.

Annika. J. Nasiell
Förläggare barn- och ungdom
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GONE MISSING
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Douglas Foley
Lättläst engelsk berättelse
med svensk översättning!

9–12 år

Jamie vaknar upp en morgon med en känsla av saknad i hela
kroppen. Något är fel.
Plötsligt kommer han på det. Hans käraste ägodel, nallebjörnen George är borta! Kan ett monster ha tagit nallen … Hur
ska Jamie bära sig åt för att hitta sin käraste vän?
Gone Missing är en spännande, lättläst berättelse för nybörjarläsarna. De svåraste engelska orden är översatta till svenska.
Louise Jacobsson har tecknat de fina fyrfärgsillustrationerna
som boken genomgående är fylld av.

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

Louise Jacobsson Illustratör utbildad
på Central Saint Martins College of Art
and Design i London. Hon har illustrerat
en mängd bilderböcker, antologier och
skolböcker.
foto : kari kohvakka

Douglas Foley | Gone Missing | Illustrationer Louise Jacobsson
Omslag & formgivning Pernilla Dure Format | 150x210 | Sidor 48
Inbunden | Utgivning augusti | ISBN 978–91–87941–57–3 | F-pris 64:-

BRUMMAS BOK & BAMBIS BOK

Pernilla Stalfelt

Lättläst 6–9 år

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, författare

Pernilla Stalfelt | Brummas bok/Bambis bok | Omslag Malin Westman
Inbunden | sidor 48/bok | Utgivning juni 2016
ISBN Brumma 978-91-87941-59-7 | ISBN Bambi 978-91-87941-58-0
F–pris 64:–

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
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SMILLAS SMINK – 11 MAKEUP-TEMAN

tonåring

11 coola sminkningar
16-åriga Youtubaren och makeup-artisten
Smilla Norryd har på sin blogg hundratusentals
visningar och över 30 000 följare!
Nu debuterar hon med boken Smillas smink
som innehåller 11 inspirerande och lekfulla
makeupteman och ansiktsmålningar som
vardag, ”fräsch fast hängig”, fest, rock, 80-tal,
franskt klassiskt, festival, katt, Snövit och tips
och råd om hudvård, olika hudtyper och om
tillbehör som borstar, penslar och annat smått
och gott.
Mängder av foton visar steg-för-steg hur
man sminkar sig som proffsen!

Smilla Norryd | Smillas smink | Foto Petra Kyllerman
Omslag & formgivning Bo Lundberg | Format 180 x 220
Sidor ca 100 | Inbunden | Utgivning augusti
ISBN 978-91-87941-71-9 | F-pris 100:-

MASKER

Ellis Saar

5-12 år

Klipp och klä ut med masker
En bok fylld av 15 härligt lekfulla, roliga,
skrämmande masker för alla tänkbara tillfällen
– kalaset, klassfesten, maskerad-balen,
gårdsfesten …
Maskerna kan inspirera till roliga lekar och
härligt kreativt pyssel!
Boken innehåller följande motiv: lejon, räv,
barong, björn, katt, viking, fjäril, uggla, fågel,
döskalle, silverräv, rådjur, maskeradmask,
lodjur, spindel.
Alla maskerna har egna mallar med
instruktioner om hur de ska klippas ut,
vikas, klistras och monteras.
Ellis Saar | Masker
Format 240x340 | Sidor 56 | Häftad | Utgivning juni
ISBN 978-91-87941-78-8 | F-pris 69:-

Smilla
Norryd
Smilla Norryd börjar

ekonomisk linje på gymnasiet
hösten 2016. Hennes största
intresse är makeup och
mode och hon har följt olika
bloggar och Youtubare inom
dessa områden ända sedan
tioårsåldern.
På sin blogg Smillas
Norryd har hon varje vecka
hundratusentals visningar och
över 30 000 följare.
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Höst 2016

Håll ut, snart kommer Lavas höstböcker!
Här kommer några smakprov:

Livet är som en

Vad är

känslor egentligen

hela tiden om man inte
gör något åt det.

foto : robert eldrim

foto : petra kyllerman

för något?

sten i skon, den skaver

Katerina Janousch
Det är bara

att knäppa lite

Ursäkta

att jag inte är
perfekt!

foto : kari kohvakka

foto : madeleine holmström

med fingrarna ...

Ann Westin

Staffan Götestam

Michaela Forni

