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Constant reader

PSYKOLOGEN 
Martin Falkman

Spänningsroman om ensamhet, saknad och 
hemligheter. Psykologen är en tät och fängslande 
berättelse om en man som söker sanningen kring 
sin mors försvinnande. Är hon död eller levande? 
Henry är trettio plus och singel. Några år tidigare har hans 
mamma försvunnit och han är djupt oroad över var hon 
har tagit vägen och varför pappan, i samband med att hon 
försvann, flyttade utomlands. Han sover illa, känner sig ofta 
fylld av ångest och får rådet av sin läkare att uppsöka en tera-
peut. Han bokar tid hos psykologen Johanna. Efter en trevande 
inledning börjar de mejla och bestämmer sig för att träffas 
privat. De inleder ett sexuellt förhållande, styrt av Johannas 
fantasier och rollspel.   
   Henry försöker ta makten över sina känslor för Johanna och 
grubblar över varför hon inte släpper in honom känslomässigt; 
allt hon verkar intresserad av är märkligare och märkligare sex 
på olika hotellrum.
   Parallellt med deras relation börjar Henry forska efter vad 
som har hänt mamman. Han hittar gamla läkarintyg där det står 
att hans hon led av svår depression, och långsamt nystas den  
brutala sanningen upp …

Martin Falkman, född 1976 i Helsingborg, debuterade 2016 med 
den psykologiska thrillern Tunneln i slutet av ljuset. 2017 utkom 
den speglade berättelsen Mördarens väg. Martin driver bloggen 
Den döda zonen och arbetar till vardags som kommunikatör på 
en svensk biståndsorganisation.

• Medryckande skildring av en mans rop på hjälp
• Rappt, lekfullt  och väldigt sexigt
• Utspelar sig i förlagsvärlden
• Träffsäkra skildringar av Södermalm kontra Östermalm
• Nutid varvas med dagboksanteckningar från förr    

spänningsroman

PSYkOlOGEN
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VI GÖR INGEN STOR SAK  
AV DET HÄR
Samlade absurda betraktelser

Anders Tempelman

En samling roliga och bisarra berättelser i gräns-
landet mellan lögn och sanning.
Han har Obama hemma på en fika, spelar frisbeegolf med 
Påven, tröstar Dalai Lama och råkar drämma en burk med 
honung i ansiktet på Meryls Streeps barnbarn. Andra gånger
är han snubblande nära verkligheten och går loss på fenomen 
som irriterar honom. Det kan börja med ett sms eller en världs-
händelse. Oftast vet man inte vad som är självupplevt och 
vad som är påhittat. 
   Med sitt yrkeskunnande som manusförfattare tar han oss med 
in i skeenden som ibland kan vara tänkvärda och samhällskritiska, 
men alltid skildrat med en drastisk humor. 
   Det här är boken du tar med på en resa när du vill ha sällskap 
utan att behöva ta dig igenom en hel roman, men ändå vill göra 
ett intellektuellt intryck. Det här är boken du ger bort i present, 
när blommor eller en flaska vin inslagen i folie inte riktigt gör 
jobbet. Vi gör ingen stor sak av det här är en rolig, bisarr och 
träffsäker bok om vår galna värld

Anders Tempelman har skrivit professionellt i hela sitt liv. 
Först som en av landets bästa copywriters i reklambranschen 
och numera som manusförfattare för film och tv. Han började 
blogga redan 2006 och såg det mest som en möjlighet att få 
skriva fritt om det som roade honom. Resultatet blev en sorts 
mörk humor om situationer och fenomen där man ofta inte vet 
om det hänt på riktigt eller inte. Det visade sig att hans egen-
sinniga berättelser även roade andra och flera av dem fått en 
enorm spridning. Han har till och med hamnat i TV4:s morgon-
soffa och i Expressen för att förklara sig. Anders har tidigare 
skrivit Fem års planlöst bloggande samt Blogghoran och andra 
trevliga historier. Vi gör ingen stor sak av det här är ett urval av 
hans bästa och roligaste texter.

USPAR:
• En samling av kortare berättelser där Anders befinner sig  

i händelsernas centrum och samtalar med allt från världs- 
ledare till telefonförsäljare.

• Anders blogg har ca 190 000 läsare per år.

• Vacker som presentbok och perfekt som sällskap på resa 
eller toalett.

• Svart humor med inslag av satir.

Vi gör ingen 
stor sak av 
det hÄr.
SAMLADE  ABSURDA  BETRAKTELSER

ANDERS 
TEMPELMAN
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Exempeltext:

DEN OBJUDNE GÄSTEN

Fredag kväll får jag ett sms från ett helt okänt nummer. ”Olle kommer 
gärna på kalas imorgon.” Jag svarar att det är fel nummer. Sekunden 
senare plingar det till igen. ”Vi var överens på föräldramötet att ALLA i 
klassen ska bjudas på kalasen.” Fullt upptagen av mitt fredagsmys, non-
chalerar jag det och fyller ett dricksglas med rom och ett annat med en 
morfinbaserad hostmedicin. Varningstexten säger nämligen att den ab-
solut inte får blandas med alkohol. Så jag sveper romen först och host-
medicinen efter och lägger mig på sidan i soffan och ser på ”På Spåret” 
och äter grillchips. Jag kan varenda fråga tills jag slocknar.
   Klockan tre på lördag eftermiddag vaknar jag av att det ringer på 
dörren. Iförd min vinröda rökrock, pälsmössa och en eldgaffel som stöd, 
stapplar jag till dörren med chipsfragment under fotsulorna. Utanför 
står en kvinna bredvid sin Tesla med en sjuårig pojke. Han har en 
komplett sjörövarkostym på sig och stirrar ner i marken.

-   Är det inte sjörövartema? undrar kvinnan och tittar kritiskt på min klädsel.
-   Det är en tolkning, svarar jag kallt tillbaka. 
-   Vilken tid ska jag hämta honom? 

Min avsikt är att förklara för henne att hon gjort ett misstag, men när 
jag ser på Olle som står och fingrar på sitt plastsvärd, så tycker jag 
plötsligt så fruktansvärt synd om honom.

-   Om ett par timmar, hör jag mig själv säga samtidigt som jag tar hans hand. 
-   Var är de andra barnen? undrar kvinnan med lite sökande blick in i huset.
-   De leker kurragömma.
-   Olle är gluten- och laktosintolerant, flikar kvinnan snabbt in, ungefär som  
   om det har med saken att göra.
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Exempeltext:

DEN OBJUDNE GÄSTEN 
FORTSÄTTNING

-   Jag bjöd inte några andra barn, säger jag till Olle.
-   Jag får inte prata med främmande farbröder, säger Olle och ser lite orolig ut.
-   Passar mig perfekt, det är inga som lyssnar på mig annars, svarar jag och tar 
fram en gigantisk skål med godis och slår mig ned vid köksbordet.

Sen äter Olle godis som om det inte fanns någon morgondag och pratar 
oavbrutet. Han berättar om killar i klassen som retar honom, som kallar 
honom för saker och som vill få honom att börja gråta inför dem. För en 
gång gjorde han det och sedan dess har han kallats för Grin-Olle. Jag 
lyssnar, nickar och undrar slutligen vad han ska göra åt det? Olle gör en 
axelryckning. Han vet inte. Så jag lär honom några redskap för att hantera 
plågoandar. Pedagogiskt går jag igenom hur han kan pressa ut ögat på 
en motståndare med tummen, slå rent i solar plexus, hamra in strup-
huvudet med undersidan av handen och slutligen - kanske det mest 
kraftfulla - kissa i mobbarnas skor på gympan. Jag säger att det kallas 
för KBT och att det är en metod för att ta sluta ta skit.

Två timmar senare kommer Olles mamma igen. Hon står i dörren och 
frågar febrigt Olle om han har haft kul.

Bästa festen någonsin, säger Olle och går rakryggat ut mot en ljusare 
framtid.
 



VÅR 2018

Kampen om Mosul  

Axel Stål

Formgivare Fredrika Siwe

Projektledare Jonas Pettersson

148 x 218, Inbunden, xx sidor

Utgivning januari 

F-pris 140:-

lSBN 978-91-88529-81-7

KAMPEN OM MOSUL 
En svensk krigsman i kampen mot terrorism

Axel Stål

Kampen om Mosul handlar om den internationella koalitionens 
krig mot terrorsekten Daesh, eller som den ochså kallas, 
Islamiska Staten. Vi får följa med en svensk specialförbands-
operatör som är samverkans officer på bataljonsnivå mellan den 
Kurdiska säkerhetstjänsten, Assaish, det arabiska elitförbandet 
Golden Division och de internationella specialförbandet som 
understödjer Golden Division med underättelser och flygstrids-
krafter. Det som kan berättas om stridsteknik och taktik utan att 
ge motståndaren fördelar är detaljerat beskrivet. Kampen om 
Mosul är skoningslös och mycket förlustkrävande och civilbefolk-
ningen i Mosul utnyttjas av IS som mänsliga sköldar.

Axel Stål betalar även han ett högt pris då hans närmsta vän i 
Kurdistan stupar.

om mosul

Axel Stål

En svEnsk krigsman i kampEn mot tErrorism

Det här är en bok för dem som 
är intresserade av det livsfarliga 
äventyrets lockelse.

Mosul 148x218.indd   1 2017-10-02   14:48
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SKILJAS
utan att förlora sig själv

Michael Larsen

En röst i mörkret
”Jag vet att du är trött, men kom med, det här är rätt 
väg.” –Rumi

Efter tolv års äktenskap blev Michael Larsen lämnad av sin fru 
och hamnade i en negativ spiral av sorg, rädsla, ältande och 
dåligt självförtroende. All energi gick åt till att anpassa sig till 
en annan människas beslut, istället för att ta tag i sitt liv och 
betrakta det som sitt och inte bara deras. 

Michael är relationscoach och mental rådgivare, utbildad i 
psykosyntes och socialpsykologi med 10 års klienterfarenhet. 
Trots det kraschade hans liv. Terapi, vänner och den egna viljan 
tog honom upp igen. Idag driver han den välbesökta bloggen 
separation.se där han hjälper människor som går igenom en 
separation eller skilsmässa. 
  En majoritet av alla som inleder ett förhållande, blir sambo, 
förlovar eller gifter sig kommer att på sikt att gå skilda vägar. 
Bakom statistiken ligger raserade drömmar om en gemensam 
framtid. Vare sig separationen är ett ömsesidigt beslut eller 
sker på initiativ av ena parten är det förenat med stor smärta.  
Hur hanterar vi att den vi delat det mest intima och sårbara i 
vår person med, inte längre är den vi kan anförtro oss åt?
  ”Kombinationen av min egen erfarenhet från en skilsmässa 
och min bakgrund med 20 års erfarenhet inom psykosyntes gör 
att jag förstår mekanismerna i vad som händer med oss under 
en separation och vad vi behöver för att läka. När vi befinner 
oss mitt uppe i en kris, eller i efterdyningarna av 
en, är en av de stora hjälparna just igenkänning. Att se och 
känna att vi inte är ensamma är en oerhörd betydelsefull del av 
läkningen. Under den enorma stress som en separation innebär 
behöver vi ständig påminnelse om att det finns ett liv som vän-
tar på oss efter uppbrottet. 
  Den här boken är skriven av mig som man och kommer 
naturligtvis därför att vara färgad av en mans syn på relationer, 
skilsmässa, separation och kärlek. Du kommer säkert att känna 
igen dig i en hel del av det jag skriver, men emellanåt även ställa 
dig frågande till vissa mina påståenden och funderingar. Det är 
helt i sin ordning! Ibland är det inte svaren som är det avgörande 
utan frågorna som väcks.
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SKILJAS FORTSÄTTNING
utan att förlora sig själv

Mitt förslag är att du ser den här boken som en slags res-guide i 
det emotionella separationslandskapet. Jag erbjuder inga quick 
fix utan det är min kunskap, förståelse, empati, insikter och råd 
som hjälper dig på vägen. 
Se mig som din färdkamrat.

Exempel på inlägg från bloggen separation.se:

• Därför kan det var svårt att släppa taget om någon som du 
inte är lycklig med

• Separationen – sörj så att du kan komma vidare

• Duger inte min kropp som den är?

• Relationskickar som drar dig nedåt

• Det vi egentligen saknar när ett förhållande tagit slut

• Hur ska jag våga älska någon igen?

USPAR:

• Lättlästa, varma, inspirerande texter som ger tröst och mod

• Mental coachning och personlig berättelse i kombination

• Stort fokus på skilsmässa och separation för närvarande: det 
skrivs fackböcker, romaner, filmer och teveserier mellan 40 
och 50, men även skilsmässorna 60+ ökar
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KONTAKT 
– en svensk krigsman i kampanj mot terrorn.

Axel Stål

Erik lämnar sin karriär som officer i de svenska specialstyrkorna 
för att arbeta som personskyddsoperatör i krigets Irak. Han 
kastas genast in i intensiva stridssituationer som sätter alla hans 
förmågor på prov. Trots tragiska förluster av vänner och kollegor, 
och de privata utmaningar som livet som legosoldat innebär, 
fortsätter Erik på sin inslagna väg. Den leder så småningom till 
Kurdistan där han bland annat hjälper till i kampen mot terrorist 
sekten IS eller som Erik föredrar att benämna dem Daesh.
  Det här är en bok för dem som är intresserade av det livsfarliga 
äventyrets lockelse, av att göra det rätta i avgörande situa-
tioner, av kamratskap och lojalitet – men även för dem som vill 
veta mer om militär taktik i strid, vilket skildras detaljerat med 
adrenalinfylld inlevelseförmåga.

Författaren, som skriver under pseudonym, har idag lämnat en 
lång karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig. Inom 
försvaret arbetade han bland annat inom enheten Särskilda 
Skyddsgruppen (SSG).  Idag verkar han som samverkansofficer 
mellan utländska specialförband och kurdiska Peshmerga.

USPAR:

• En sann berättelse från krigets Irak

• Militär taktik i strid

• Om soldatlivets kamratskap och lojalitet

• Kämpar med alla till buds stående medel mot IS

”Jag tycker du ger en bra bild av de faktiska 
förutsättningarna och motsättningarna mellan 
de olika folkgrupperna och bak-grunden till  
att det är som det är.”
       –Generallöjtnant Anders Lindström
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DEN LÄKANDE MATEN 
Recept mot inflammationer, allergier & 
autoimmuna sjukdomar

Cecilia Nisbet Nilsson

De autoimmuna sjukdomarna är vår tids nya folksjukdom. Över 
1 miljon svenskar lider av någon sorts autoimmun sjukdom som 
inflammationer, magproblem, allergier, diabetes eller 
sköldkörtelrubbningar. God tarmhälsa är en förutsättning för 
att kroppen ska må bra. Kostrådgivaren och 
medicinjournalisten Cecilia Nisbet Nilsson arbetar med en 
vetenskapligt beprövad metod inom kosten som kallas det 
autoimmuna protokollet. Nu kommer hennes nya kokbok – full 
av goda, enkla och läkande recept!

Det finns uppemot 100 autoimmuna sjukdomar varav de van-
ligaste är hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon), inflamma-
toriska ledsjukdomar, psoriasis, ulcerös colit och crohns samt 
diabetes typ 1.
   Det vi dagligen stoppar i munnen är det viktigaste redskapet 
vi har för att påverka den långsiktiga hälsan i rätt riktning. När 
man har en autoimmun sjukdom är immunförsvaret felreglerat 
så att det attackerar den egna kroppen. Denna attack går att 
häva genom att man återställer tarmhälsan med rätt kost.
    Runt 80 enkla, goda och läkande recept för frukost och 
vardag, högtider som jul, påsk och midsommar, festmat samt 
kakor och tårtor ger läsaren hjälp att njuta av maten utan att 
känna att man måste försaka något viktigt. Boken innehåller 
även en veckomeny med förslag på recept så att läsaren 
snabbt kan komma igång.
    Den läkande maten vilar mot en internationellt vetenskapligt 
beprövad metod, det autoimmuna protokollet, där man genom 
att äta tarmläkande kost kan nå goda resultat. Kosten innebär 
massor av näringstäta råvaror fullspäckade med vitaminer och 
mineraler. Den innebär också att man tar bort allt som kan 
orsa-ka inflammation och aktivera immunförsvaret.
    Den autoimmuna metoden tar ett steg längre än böcker med 
endast antiinflammatorisk mat då man fokuserar på både en 
uppbyggande kost och en elimineringskost med tydliga listor. 
Denna metod vinner snabbt mark över hela världen tack vare 
tusentals vittnesmål om att det fungerar. Flertalet amerikans-ka 
liknande böcker har under flera år legat på New York Times 
bestsellerlista. 
   Den läkande maten innehåller förutom helt nya recept och 
menyer en guide till ett hållbart, hälsosamt liv där vikt även 
läggs vid livsstilen i form av träning, sömn och stresshantering. 

Den 
läkande 
maten 

Recept mot inflammationer, allergier 
& autoimmuna sjukdomar

b

SKISS
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Cecilia Nisbet Nilsson har tillsammans med forskaren och 
biomedicinaren Karl Hultén skrivit Autoimmun kokbok som 
gavs ut på eget förlag 2016 och sålde slut på två veckor. Idag 
har boken sålt över 7 000 exemplar via nätbokhandeln och 
djungeltelegrafen. 
    Cecilia har en bakgrund som mångårig medicinjournalist på 
SVT och TV4 samt har producerat egna dokumentärer. Se-
dan ett par år driver hon företaget Swedish Paleo där hon tar 
emot klienter, sprider information via föreläsningar, hemsida 
och Facebook, delar med sig av internationell forskning, har en 
egen receptklubb samt delar matlagningsfilmer på Youtube.

USPAR:

• Stor målgrupp: minst 1 miljoner svenskar lider av någon
sorts autoimmun sjukdom

• Lättlagade recept, veckomenyer, vardags- och festmat

• Ett kapitel om särskilt läkande mat

• Forskning, scheman och information om råvaror

• Författaren delar med sig av sin egen sjukdomshistoria
och berättar hur hon själv blivit symptomfri från sina auto-
immuna sjukdomar, allergier, ledvärk och astma med hjälp
av kosten.

• Författaren driver eget företag som kostrådgivare.
Hon är aktiv på sociala medier samt sprider recepttips
och matlagningsfilmer via Youtube.
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ETT LIV I BALANS
Hantera stress och oro med dagdrömmar,
meditation och mindfulness

Åsa Fe Kockum

Det går att leva ett liv i balans och större harmoni!
Du kan göra mycket för att förändra ditt liv, och det går också 
att leva ett liv med oro, ångest och smärta utan att det tar över. 
I den här boken får du de verktyg du behöver. Det är faktiskt 
inte så svårt alls, utan kan vara så enkelt som att dagdrömma.
   Dagdrömmer gör vi alla – det kan kallas för mental träning, 
ACT, kreativ visualisering, guidad meditation, mindfulness, hyp-
nos eller för just dagdrömmar. Det viktiga är att det fungerar, 
inte vad det kallas. 
   Du är inte ensam om att må dåligt. Idag räknar man med 
att minst var femte person som arbetar mår dåligt av olika 
stressymptom och förmodligen ännu fler av de som inte jobbar. 
   Ett liv i balans ger dig vägledning och nycklar till bättre 
mående, verktyg och förhållningssätt för att leva, och lite rele-
vant kunskap om stress.

Åsa Fe Kockum är psykoterapeut, handledare och organisa-
tionskonsult med över 25 års erfarenhet både i Sverige och 
internationellt. Det unika med Åsa är att hon arbetar både med 
individen och gruppen, både förebyggande och åtgärdande. 
Hon behandlar, utbildar, föreläser, håller i workshops och ledar- 
och medarbetarutveckling. Åsa har ett stort engagemang för 
vår hälsa och hur den påverkar klimatet i familjer, grupper, 
företag och samhället i stort. Med boken Ett liv i balans vill 
Åsa hjälpa dig att må bättre och få mer kraft i din vardag!

USPAR:
• Interaktiv hälsobok med låg tröskel

• Presentbok för halvandliga som fungerar i alla kanaler

• Mindfulness är mycket trendigt.

• Bra inkörsport till aktuellt ämne i vår tid som är så kantad
av stress och utbrändhet

• Fyller behovet av att stanna upp och reflektera över livet
och hitta praktisk hjälp till ett (mer hållbart) liv med mera
medkänsla

• Författaren är välrenommerad inom ämnet, har egna kurser
och har själv sålt boken i 5.000 exemplar.

• Föreläser mycket. Trovärdighet i ämnet!

Ett liv i balansett liv i balans
HANTERA  S TR ESS  OCH  ORO  

MED  DAGDRÖMMAR ,  MED I TAT I ON 
OCH  M IND FULNESS 

ÅSA FE KOCKUM

EN BOK 
AT T  LÄSA 
OCH  AT T
SKR IVA  I

L AVA  FÖRL AG




