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DE KALLADE MIG GUD

Stefan Schwarz
En av våra mest älskade fotbollsspelare
Den hårdföre Stefan Schwarz är en av våra mest älskade fotbollsspelare tack vare sin vinnarskalle och förmåga att aldrig vika ner sig. I De kallade mig gud får vi möta en mer annorlunda,
mjukare, sida hos Stefan. Han reflekterar över sin uppväxt, sin karriär och sin familj. Han gick från
knattelirare i Kulladals FF till ett välbetalt proffs som spelade på de största arenorna runt om i
världen. Han berättar även om sin vänskap med den f.d. förbundskaptenen Tommy Söderberg
och storstjärnan Fredrik Ljungberg. En viktig del i boken handlar om Stefans äldste son Jürgen,
som diagnostiserats med autism, och hur diagnosen fick Stefan att avsluta sin framgångsrika
karriär. Nu femton år efter att Stefan lade fotbollsskorna på hyllan summerar han sin karriär och
sitt liv ur nya perspektiv.
foto : privat

Den defensive mittfältaren Stefan Schwarz var en av de viktigaste kuggarna i det landslag som
tog EM-brons 1992 och VM-brons 1994. Han imponerade genom sin förmåga att aldrig vika ner sig
och aldrig gnälla – han fortsatte exempelvis att spela trots att han brutit benet mot Skottland 1997 och
promenerade själv ut från plan när hälsenan gick av mot Österrike 2000.
Stefan Schwarz | De kallade mig gud | Format 155x228 | Sidor ca 280
Inbunden | Utgivning november | ISBN 978-91-87941-93-1

LIVET ÄR SOM EN STEN I SKON
– DET SKAVER OM MAN INTE GÖR NÅGOT ÅT DET

Ann Westin

Sveriges roligaste kvinna
Ann Westin är en av Sveriges mest respekterade och
älskade komiker. År 2017 firar hon 20-årsjubileum, nyss
fyllde hon 60 och i höst släpper hon sin första bok. Sett
i backspegeln har Ann gjort en klassresa. Men vägen
till framgång har varit lång. I sina memoarer berättar
hon om självtvivel, kärlek, uppbrott, solidaritet och ett
jädrar anamma som burit henne genom livets olika
skeden och kriser.

Ann Westin är född i Göteborg
och har arbetat som mentalskötare och
undersköterska innan och medan hon
debuterade som komiker på Norra brunn
1996. År 2014 turnerade hon med sin
soloföreställning “Jobbit” och 2015–2016
med “Sticka ut och passa in”.

foto : robert eldrim

Ann Westin | Livet är som en sten i skon | Format 155x228 | Sidor ca 200
Inbunden | Utgivning oktober | ISBN 978-91-87941-82-5
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JAG ÄR INTE PERFEKT, TYVÄRR
Gör upp med fasaden

Michaela
Forni

I sin tredje bok Jag är inte perfekt, tyvärr beskriver den framgångsrika bloggaren Michaela Forni sina erfarenheter av hur egna
krav på perfektionism kan bidra till en växande stress och oro hos
unga kvinnor – och vilken del sociala medier har i det hela.
En kombinerad dagbok, peppbok och självhjälpsbok skriven
med glimten i ögat och en befriande självironi som känns igen
från författare som Caitlin Moran och Lena Dunham.

Michaela Forni

är bloggare och författare, född 1989 i Stockholm och tills helt
nyligen chefredaktör för bloggportalen Devote.se. Hon är en av
de första bloggarna i Sverige och hennes åsikter betyder mycket
för de många unga kvinnor som följer henne på sociala medier.
Efter två böcker, Om att älska och En bok om kärlek, gör hon i
sin ”handbok om ångest” – Jag är inte perfekt, tyvärr – upp med
lyckomyten och den perfekta fasaden.

foto : madelen holmström

Michaela Forni | Jag är inte perfekt, tyvärr | Format 135x185
Sidor ca 200 | Inbunden | Utgivning september | ISBN 978-91-87941-95-5

KROPPEN LJUGER ALDRIG
Att avslöja en lögnare
– går det?
Att uttrycka sig med kroppen är en mänsklig social
förmåga som är på väg att gå förlorad. Samtidigt
är vikten att kunna övertyga och läsa andra större
än någonsin. Skådespelaren och föreläsaren Mi Ridell
delar med sig av spännande forskning och framgångsrika knep i Kroppen ljuger aldrig, skriven
tillsammans med Lucas Bruhn – undercoverpolis
och liksom Mi utbildad i retorik hos FBI-agenten
Jo Navarro.
Rikt illustrerad med foton och qr-koder.

Mi Ridell & Lucas Bruhn | Kroppen ljuger aldrig | Format 170x200
Sidor ca 350 | Inbunden | Utgivning september | ISBN 978-91-87941-90-0

TALA ÄR SILVER
Med passion för sanningen
Therese Krook debuterar som spänningsförfattare
med en insiderroman från försäkringsbranschen
där fyra människors liv vävs samman i deras
passion för sanningen. Lika mycket relationer
som mord är det i denna eleganta pusseldeckare
som rör sig från Stockholms överklassmiljöer och
mörka undre värld till de norska fjordlandskapen.

Mi Ridell
& Lucas Bruhn
Mi Ridell

har stått på teaterscenen
och medverkat i ett flertal
TV-produktioner och filmer
sedan 1991. Hon har fördjupat
sig inom retorik, mindfulness,
ledarskap och mental träning.
Utöver skådespelaryrket föreläser hon och ger utbildningar
inom kroppsspråk och
presentationsteknik.

Lucas Bruhn

(pseudonym) har i 25 år arbetat
med särskilda spaningsmetoder
nationellt och internationellt för
svensk polis och säkerhetstjänst.

Therese Krook

Therese Krook

har arbetat i försäkringsbranschen i 25 år, en okänd
värld för de flesta, där hon sysslar med frågor som
rör företag, näringsliv och riskhantering. Tala är silver
är hennes debutroman. Privat bor Therese utanför
Stockholm med man och tre barn.

Therese Krook | Tala är silver | Format 155x228
Sidor 240 | Inbunden | Utgivning augusti | ISBN 978-91-87941-80-1
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KRIS
7 metoder när det hettar till
KRIS är en handbok i kriskommunikation och en unik
titt bakom kulisserna. Varg Gyllander, före detta presschef
vid Rikskriminalen och nu vid polisen, går igenom krisens
dramaturgi, krishantering och mediastrategier och visar i konkreta exempel hur kriskommunikation handlar om relativt enkla
sanningar som kan skalas ner till 7 användbara metoder.

Varg
Gyllander

Varg Gyllander

har arbetat som presschef hos Stockholmspolisen samt vid
Rikskriminalen i 10 år och har tidigare varit verksam som
yrkesofficer, lärare, chef och nyhetsreporter. Han har även
skrivit sex thrillers och är snart aktuell med sin sjunde.

Varg Gyllander | KRIS | Format 135x210 | Sidor ca 200 | Inbunden
Utgivning oktober | ISBN 978-91-87941-87-0

UPPDRAG FÖRÄNDRING
De små stegens ledarskap
Om vikten av att bygga flow utifrån människor
istället för flödesscheman och powerpoints
redogör två kvinnor med tung erfarenhet. Marita
Bildt är entreprenör och ledarskapskonsult, Maria
Rankka vd för Stockholms Handelskammare. Tillsammans visar de hur, och varför, förändring bör
implementeras i verksamheter istället för att dyka
upp som enskilda förändringsprojekt.

foto : privat

Marita Bildt
& Maria Rankka

Marita Bildt och Maria Rankka har båda lång
erfarenhet av förändringsprocesser inom näringslivet,
politiken och den politiska sektorn och har arbetat både
tillsammans och individuellt.
Marita Bildt & Maria Rankka | Uppdrag förändring | Format 135x210
Sidor ca 200 | Inbunden | Utgivning augusti | ISBN 978-91-87941-77-1

MÖJLIGHETER – MINA 10 STEG
TILL HÅLLBAR FÖRÄNDRING
10 steg mot ett bättre mående

foto : orlando g . boström

Aron Anderson

Att hitta rätt balans i livet och göra rätt val är inte det
lättaste. Det handlar om att acceptera sig själv, att inte
älta det förgångna och se möjligheter istället för hinder.
I ”Möjligheter” delar inspiratören, programledaren och
äventyraren Aron Anderson med sig av sina tio steg
till ett bättre liv. Allt rikt illustrerat av berättelser och
reflektioner från några av de mest definierande ögonblicken i Arons liv.

Trots att Aron Anderson sitter i rullstol har han bestigit

Kebnekaise, simmat över Ålands hav med bara armarna,
åkt Vasaloppet sittandes och cyklat armcykel från Sverige
till Paris. Han är programledare för Lilla Sportspegeln,
ambassadör för Barncancerfonden och en uppskattad
föreläsare som inspirerar och berör folk var han än kommer.

Aron Anderson | Möjligheter | Format 135x210 | Sidor ca 200
Inbunden | Utgivning oktober | ISBN 978-91-87941-94-8

foto : privat
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Eja Nilsson,
Rozbeh Javid
Det underbara persiska köket
& Amir Akhoond
Det persiska köket – ett av världens största – har flera tusen år
MAMMAS PERISKA KÖK

gamla rötter och flödar av smaker, dofter och färger. Det bygger på
utsökta ingredienser som saffran, granatäpple, tamarind, valnötter och
lime, för att inte tala om örtkryddor som koriander, mynta och bockhornsklöver. Smakkombinationerna är oändliga! Boken innehåller ett 50-tal
recept samt ett kapitel om Irans vin- och kulturhistoria. Dessutom finns
en översikt över det persiska kökets mest karaktäristiska ingredienser,
som rosenvatten, sumak och kashk (en slags yoghurt).

När Rozbeh Javid och Amir Akhoond kom till Sverige i tonåren förde de
med sig det persiska kökets fantastiska traditioner. De öppnade sedermera
restaurang Shahrzad mitt i Stockholm för att förmedla sin matkultur både till
svenskar och hitflyttade landsmän. Eja Nilsson är en av landets mest erfarna
och kunniga matskribenter.
Rozbeh Javid och Amir Akhoond | Text Eja Nilsson | Mammas persiska kök
Format 200x265 | Sidor 124 | Inbunden | Utgivning august | ISBN 978-91-87941-73-3

Sofia
Rydemalm

CHICOLAT – MIN HISTORIA
MELLAN HAV OCH CHOKLAD
Chokladglädje och livsinspiration
Sofia Rydemalm blev galet förälskad i en fransman, flyttade från
krogtäta Rörstrandsgatan i Stockholm till den lilla ön Belle Île
utanför franska atlantkusten och startade en chokladfabrik. I boken får man ta del av hennes historia och bilder från Belle Île. Men
läsaren serveras också fakta om choklad, härliga recept, fakta om
bättre hälsa med choklad samt dryckestips. Dessutom bjuds det
på ett par möten med spännande människor!

Sofia Rydemalm driver en chokladfabrik som skapar noga
utvald choklad i samarbete med flera chokladproducenter. Hon
har dessutom ett eget chokladsortiment under varumärket
CHICOLAT de Sofia Rydemalm.
Sofia Rydemalm | Chicolat – min historia mellan hav och choklad | Format 237x294
Sidor ca 130 | Inbunden | Utgivning september | ISBN 978-91-87941-88-7

foto : elena kraskowski
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foto : viktor gårdsäter

BUSINESS F*CK UPS

resor till toppen i hopp om att kunna sporra fler att våga ta
steget och uppfylla sina drömmar och till och med förändra
samhället! Vi får bland annat läsa om Niklas Adalberth, en av
grundarna till miljardbolaget Klarna, Cecilia Stegö Chilò, före
detta kulturminister, stjärnkrögaren Pontus Frithiof och Anna
Omstedt Lingren, en av grundarna till matsajten Tasteline.
Denna inspirerande bok lyfter fram de problem, felsteg och
misslyckanden som kantat vägen till succé för några av Sveriges mest framgångsrika personer. Mediebilden av vägen till
framgång är ofta spikrak medan verkligheten är en helt annan.

Nils von Heijne och Ebba Hallin | Business Fuckups| Format 135x210
Sidor ca 200 | Inbunden | Utgivning oktober | ISBN 978-91-87941-81-8

Nils von Heijne är serieentreprenör,

kommunikationsrådgivare och föreläsare.
Han har drivit en av Sveriges främsta
digitala byråer och suttit som global digital
kommunikationschef för både Avicii och
Electrolux. Arbetar idag med ett tiotal egna
startups samt som digital rådgivare för
internationella varumärken.

Ebba Hallin är initiativtagaren och

organisatören bakom FuckUp Nights
Stockholm. Drev tidigare det svenska
inkubatorprogrammet på Kinneviks
barnrättsstiftelse Reach for Change.
Startade även Bonnibox som levererar
godisboxar till företag. Idag är hon VD på
BokaBord, en digital tjänst för att hitta
lediga bord på Sveriges bästa restauranger.
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SÅ KÄNNS DET – EN BOK OM KÄNSLOR

Katerina Janouch

Viktig bok om barns känslor

6–9 år

Här diskuterar välkända författaren och relationsexperten Katerina Janouch både inkännande och humoristiskt med barnen om
hur det kan kännas i kroppen och knoppen när vi blir glada, arga,
ledsna, besvikna, sorgsna med mera. Med hjälp av fyra barn och
en rad elefanter, fint tecknade av illustratören Mia Maria Güettler,
åskådliggörs olika känslor och stämningar på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

Katerina Janouch

är relationsexpert och
författare till en lång rad
böcker för både unga
och vuxna.

foto : petra kyllerman

Katerina Janouch | Så känns det - en bok om känslor
Omslag och illustrationer Mia Maria Güettler
Format 170x220 | Ca 80 sidor | Inbunden
Utgivning augusti | ISBN 978–91–87941–70–2

FUNNYS ÄVENTYR - DET ANDRA LANDET

n
Staffa
am
Götest

2015 kom dramatikern Staffan Götestams debutbok, Magiska
fingrar. Huvudperson är Funny, en modig och nyfiken tjej som
aldrig tvekar att hjälpa någon i nöd. I sitt allra första äventyr
upptäcker Funny att hon i trängda situationer kan knäppa med
fingrarna som då blir magiska.
Nu kommer den andra boken, Det andra landet, som innehåller
två berättelser, Det andra landet och Spåren i snön. Boken är
illustrerad i fyrfärg av Louise Jacobsson.

Staffan Götestam är dramatiker och en
av grundarna av sagohuset Junibacken.

foto : kari kohvakka

Staffan Götestam | Funnys äventyr - Det andra landet
Omslag och illustrationer Louise Jacobsson | Format 150x210
Ca 100 sidor | Inbunden | Utgivning oktober | ISBN 978–91–87941–84–9

6–9 år

Andra högläsningsboken om Funny
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DET KRYLLAR AV SPÖKEN
– SPÖKHISTORIER FÖR MODIGA BARN

6-9 år

Barn älskar att bli lite
skrämda!
I den här antologin samsas sex
spökhistorier av några av våra mest
begåvande barnboksförfattare. Historierna
är lagom läskiga och passar utmärkt som
högläsning (eller läsa själv) för barn från
sex år och uppåt.
Innehåll: Tre systrar och Fågelskrämman
av Amanda Hellberg, Natten på biblioteket
och Spökorkestern av Douglas Foley,
Bockfoten och Mandragoran av Gudrun
Wessnert.

Douglas Foley,
,
Amanda Hellberg
Gudrun Wessnert

Amanda Hellberg, Douglas Foley, Gudrun Wessnert
Det kryllar av spöken | Format 150x210 | 80 sidor
Inbunden | Utgivning augusti
ISBN 978–91–87941–74–0

AKSAKOVS GRAV

9-12 år

Besök från andra
sidan graven …

Amanda Hellberg skriver både för barn och
vuxna, oftast spänningsromaner med övernaturliga
inslag, bland annat Jag väntar under mossan,
Döden på en blek häst med flera.
Douglas Foley har bland annat skrivit böckerna
om Habib, Shoo bre, Bårhuset, Landet bortom
brunnen, Where is George? och Sam´s birthday.

Gudrun Wessnert har gett ut ett 30-tal
barn- och ungdomsböcker, bland annat Sketna
Gertrud och kung Magnus kalas, Spetshäxan och
Spindelbarnen.

Gudrun Wessnert
andt
& Carina Wolff-Br

Femton dagar om året är det spökena
som härskar i den lilla byn Meerike
vid den holländska kusten. Under den
här perioden skickas tvillingarna Zach
och Reg till sin elaka gammelfaster i
kustbyn. Besöket blir en mardröm och
när syskonen ställs öga mot öga mot det
oförklarliga bestämmer de sig för att ta
reda på sanningen …

Gudrun Wessnert har gett ut ett 30-tal barnoch ungdomsböcker, bland annat Sketna Gertrud
och kung Magnus kalas, Spetshäxan, Djävulens
bröllop och Spindelbarnen.
Carina Wolff-Brandt är en prisbelönt

barnboksförfattare från Helsingfors som gett ut
nio barnböcker som läses i alla svenskspråkiga
lågstadieskolor i Finland.

Gudrun Wessnert & Carina Wolff-Brandt | Aksakovs grav
Format 145x210 | Ca 150 sidor | Inbunden | Utgivning september
ISBN 978–91–87941–92–4

Eva
Edberg

DET ORDNAR SIG, DET ORDNAR SIG

9-12 år

Ett öde att sluka
Det är spännande och viktigt för barn att
läsa om hur andra i ens egen ålder har det i
verkligheten. Det ordnar sig det ordnar sig är
en inkännande och spännande berättelse med
verklighetsbakgrund. Huvudperson är Klara,
9, som sover över i socialtantens gästsäng
medan hon väntar på att pappans spritfest
ska ta slut och att mamman ska skrivas ut från
mentalsjukhuset. Klara drömmer om familjens
återförening, men när allt verkligen är på väg att
ordna sig upptäcker Klara att hon är grundlurad.
Den enda sättet är att bli tjuv …

foto : petra kyllerman

Eva Edberg, bor och verkar i Stockholm som

grafisk formgivare och illustratör. Det ordnar sig
det ordnar sig är hennes debutbok.

Eva Edberg | Det ordnar sig, det ordnar sig | Format 145x210 | Ca 150 sidor
Inbunden | Utgivning september | ISBN 978–91–87941–91–7

