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BAKA BULLAR
Fredrik Nylén
Den enda bullbok du behöver!
Bullen är förmodligen det bakverk vi bakar mest av hemma,
och det finns mer än vanliga kanel- och kardemummabullar
att baka.
Fredrik Nylén, hemmabagare och prisbelönt bloggare,
bjuder på ett fyrtiotal enkla recept, en massa tips och tydliga steg-för-steg-beskrivningar som visar hur du lyckas med
snurror eller flätning.
I Baka bullar lägger Fredrik fokus på säsong och hur man
kan använda det som växer i naturen just då, som jordgubbslängd på sommaren, äppelbullar på hösten och bullar med
smak av citrus på vintern.
Detta är den enda bullbok du behöver och som du har
nytta av året om helt enkelt!

FREDRIK NYLÉN • BAKA BULLAR

Fredrik Nylén

Baka bullar
- älskade klassiker och nya favoriter

Fredrik Nylén är den glada hemmabagaren som har bakat
tillsammans med sin mormor sedan han var riktigt liten. Han
är utbildad kock i grunden, men jarbetar nu som influencer
och fotograf.
Fredriks bakblogg, Fredriks fika, som är en av de största i
Sverige, har vunnit pris som en av Sveriges bästa bakbloggar och även tilldelats Matbloggspriset ”Folkets val” – den
blogg som röstas fram av läsarna.
Fredrik brinner för den svenska fikakulturen och våra
klassiska recept – gärna med en annorlunda tvist och gärna
hemgjort så långt det bara går.
Närvaro sociala medier
Bloggen – Sidvisningar cirka 500 000
Användare: cirka 250 000
Instagram: 49 000 följare
Facebook: 26 000 följare
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CHAMPAGNE
– 49 miljoner bubblor i en flaska

Fredrik Schelin
Visste du att det är 49 miljoner bubblor i en flaska
champagne?

FREDRIK SCHELIN

CHAMPAGNE
49 miljoner bubblor i en flaska
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Champagne anses vara den yppersta av drycker! Men varför är det
så?
Fredrik Schelin, med gedigen kunskap och lång erfarenhet av att
arbeta med champagne, reder ut begreppen och bjuder på en fascinerande smak- och kunskapsresa på ett vackert presenterat sätt.
Läsaren får, på ett tillgängligt och inspirerande sätt, en omfattande genomgång av drycken champagne, hur tillverkningsprocessen går till, om distriktet Champagne och traditionen och
producenterna bakom den förnäma drycken. Läsaren får också veta
hur man gör sin egen vinprovning, ur vilka glas man ska dricka och
vilken mat som passar bäst till olika typer av champagne.
Fredrik som har provat igenom närmare 5000 olika champagner
delar med sig av sin egen topplista med de 100 bästa champagnerna. Tio av dessa får en djupare beskrivning över vinhuset och
odlaren.
Sist men inte minst får vi en initierad och färgstark beskrivning av
resmålet Champagne med tips på bra hotell, restauranger, och vilka
vinhus som tar emot besök och hur man tar sig runt på bästa sätt.
Detta är med andra ord den enda champagnebok du behöver!
Välkommen in i champagnens magiska värld! Detta är den enda
champagnebok du behöver!
Med smittande passion och djupa kunskaper bjuder Fredrik Schelin
på hänförande upplevelser för alla sinnen om livets goda: mat och
dryck!
Fredriks förkärlek för mousserande vin i allmänhet och champagne i synnerhet har resulterat i ca 5000 provade Champagner
som bl a genererat en topplista som finns att läsa på BestChampagne.se, även i boken finns ett avsnitt med topp 100-listan.
Fredrik driver Stockholm Wine Club som erbjuder både provningar och föreläsningar över hela landet. 2012 startade Fredrik det
digitala magasinet DinVinguide.se som sedan dess fått ett systermagasin DryckesListan.se. Tillsammans besöks de varje vecka av
över 200.000 unika läsare.
•

Svenskarnas bubbelköp har ökat med 380 procent sedan
1980-talet

•

Trovärdig avsändare med gedigen kunskap och stor erfarenhet

•

Svenska folket dricker mest champagne i världen per capita

•

I världen produceras varje år runt två miljarder flaskor mousserande vin. Av dessa är i runda slängar 310 miljoner just flaskor
med champagne

•

Författaren lanserar snart en ny websajt: bestchampagne.se

•

Presentbok

•

Personligt, kunnigt, omfattande

DEN FRISKA MATEN FÖR
HELA FAMILJEN
– Kostronauterna visar vägen till en piggare
vardag med naturlig mat, mindre socker och
mer näring

Sandra Owe
Välkommen till en hälsosam vardag med naturlig
mat, mindre socker och mer näring!
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Den här boken är en lustfylld, lekfull, pedagogisk och smart
inkörsport till en hälsorevolution i familjen! Du två böcker i en
om det förändringsarbete du enkelt kan göra. Nyckeln är att
man behöver förstå VARFÖR man gör förändringen.
Samma budskap ges till barnen där fyra glada figurer, kostronauterna, leder dem genom ett antal barnanpassade berättelser där vi får lära känna Lip, Amin, Vimi och Glu som visar oss
vägen till en hälsosam vardag med naturlig mat, mindre socker
och mer näring!
Recepten i boken är enkla och har ett upplägg där familjen
kan anpassa tillbehören efter den pågående förändringsresan
vad gäller smak, konsistens och utseende. Alla recept gör du
på under 30 minuter! Välj bland nyttigare varianter på frukost,
lunch och middag. Vad sägs om t ex äggegga och vitt bröd,
nattbakad kyckling, fiskbiffar, texmexpaj, lammspett, pannkakor,
pizza, bönpasta, sötpotatispommes och blomkålsgratäng. Till
efterrätt kan du välja på fruktrullar, chokladmousse eller pepparkaksbollar.
Med Den friska maten för hela familjen vill Sandra Owe möta
barnen utifrån deras perspektiv och lita på deras förmåga att
ta till sig information och lära nytt. Därför finns också plats för
egna anteckningar och noteringar i boken, på så sätt bjuds
barnen in till ett interaktivt förhållningssätt till maten! För det är
ju en sak att bestämma sig för att man vill få till en förändring,
men en helt annan att få med sig även barnen på tåget. Och få
dem att förstå varför!
Sandra Owe är licensierad kostrådgivare vid Paleo Institute och
driver sedan ett par år tillbaka den uppskattade familjebloggen
familygood.se. I sitt hälsokoncept ger hon rådgivning, utbildning och förändringsledning under konceptet Nourish Now.
Sandra gör även hälsoresor med fokus på läkande mat och en
hållbar syn på hälsa och träning.
•

Två böcker i en

•

Pedagogiskt upplagd förändringsresa för hela familjen

•

Interaktiv bok där familjen får markera sin utveckling
på förändringsresan

S

DIGITAL PANIK
– få koll på läget!

Judith Wolst
Har du koll på den snabba digitala utvecklingen?
Eller blir du stressad av alla nya appar, sociala
medier och tekniska prylar som ”alla” förväntas
kunna använda?
Äntligen kommer en bok om den digitala utvecklingen som alla
förstår! Boken diskuterar vad digitaliseringen egentligen betyder och hur tekniken påverkar vår hälsa, våra relationer, våra
förmågor, våra barn och vår syn på världen och ger konkreta
tips om hur du bäst hanterar den digitala tid vi lever i.
Du får också svar på frågor som: Vart är vi på väg? Vad
behöver man veta? Hur påverkas vi av den nya tekniken och
hur hanterar vi den? Vilka kompetenser behövs? Hur förändras
sådant som tryckfrihet, demokrati, mänskliga relationer, yrkesliv
och karriär?
Judith Wolst är digital strateg, föreläsare och entreprenör och
har arbetat med internet och digitala frågor sedan 2005. Hon
har stor erfarenhet av att arbeta som rådgivare åt företag i deras digitala förändringsarbete och hon har bland annat grundat
och varit VD för en digital byrå. Redan 2009 blev hon utnämnd
till Supertalang av Veckans Affärer och medverkar löpande i
svensk media som digital expert. I den här boken för Judith ett
resonemang kring hur digitaliseringen påverkar oss som människor och hur vi bäst förhåller oss till den.

Digital panik – få koll på läget!
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•

Äntligen en bok om Digitalisering som alla kan läsa och
förstå. Författaren står på läsarens sida!

•

Ökat intresse för det digitala samhället och vad det gör
med individen

•

Positivt med kvinnlig avsändare som når målgruppen

•

Författaren är känd i sitt eget segment, har bra renommé
och kan den världen

HÅLLBAR HELT ENKELT
Många sätt att göra rätt (för att rädda världen)

Jessica Cederberg Wodmar
Mer hållbarhet – mindre ångest – massor av tips
Hur beter man sig för att leva hållbart i vardagen? Vad är
viktigast att göra? Kan det lilla en person gör spela någon roll?
Svaret är JA!, Alla kan hjälpa till att göra världen bättre, även
små åtgärder gör skillnad. Grunden ska vara att vi VILL och
KAN, inte att vi MÅSTE. Det här är en handbok som visar hur
vi kan bli fler som gör mer.
I Hållbar helt enkelt guidar en av Sveriges mesta hållbarhetsexperter, Jessica Cederberg Wodmar, oss genom fakta och slår
samtidigt hål på en del myter. Hon svarar på frågor om hem
och vardag. Utan pekpinnar och med stor optimism visar hon
vad som är stort och viktigt, och ger oss verktyg för att leva
hållbart på ett enkelt och smart sätt – på en nivå vi själva vill
och kan delta i. Är du hållbarish eller en hållbarhetshjälte? Lär
dig att rensa bort hållbarhetsvärstingarna i ditt liv.

enkelt

helt

Jessica Cederberg Wodmar
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Jessica Cederberg Wodmar är Sveriges mesta hållbarhetsexpert.
I 28 år har hon hjälpt näringsliv, stat och civilsamhälle att bli
mer hållbara. Nu riktar hon sin kunskap till alla som vill leva hållbart och ha roligt utan pekpinnar, men som också vill ha svar
på vad som faktiskt gör skillnad i vardagen.
Jessica är utbildad journalist och har tidigare arbetat på
Sveriges Radio. Hon är en inspirerande talare och moderator
både i Sverige och internationellt med över 500 framträdanden
på scenen. Hon leder Veckans Affärers ”Hållbarhetspodd” och
är 2016, 2017 och 2018 utnämnd till en av de ”101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige”. Hon har tilldelats utmärkelsen “Årets
Inspiratör 2010 av tidningen Leva! och tillhör ”Näringslivets 150
superkommunikatörer”. Jessica har tidigare gett ut böckerna
(på annat förlag) Hyfsat Hållbar och Klimatkoden.
•

En av Sveriges mest hållbarhetsexperter delar nu sina
bästa vardagsråd för en hållbar vardag

•

Handfasta tips uppdelade på tydliga områden

•

Verktyg för vardagen och smarta tester som
hållbarhetssäkrar hemmet

Tips om hur du kan vara hållbar när det gäller:
•

Shoppa hållbart – nytt och begagnat

•

Äta, laga, förvara, slänga

•

Återvinna, sluta skölja, slänga, bränna

•

Resa bil, buss, tåg eller cykel

•

Ha husdjur och bli lycklig

•

Bo bekvämt och smart

•

Krukväxter och fräscht hemma

INVESTERA I NORDEN
Din guide för investeringar och tillväxt

Christer Asplund och Magnus Fransson

Investera i

NORDEN
Din guide för investeringar
och tillväxt

Christer Asplund

Magnus Fransson
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Investera i Norden vill flytta blicken från ett
nationellt navelskåderi till den uppenbara nordiska
spelplanen. Den är betydligt större och inrymmer
starka samarbeten som skulle kunna ta det nordiska
tillväxt- och välfärdsbygget till nästa nivå.
Nordens länder är redan idag topplistade på de flesta internationella listor som börjar med ”bästa”, ”starkaste” och
”snabbaste”. Möjligheten att utklassa andra ekonomier ligger
alltså helt öppen.
Alla är överens om att internationella investeringar är
avgörande för tillväxt och välfärd. Det finns en outnyttjad
potential för internationella investeringar i Norden, som idag
går Norden förbi, och därmed också regionens enskilda länder
och platser.
Bokens syfte är att lyfta fram Nordens gemensamma
möjligheter på en investerararena, och hur dessa bäst tas tillvara.
Läsare är de som i sitt arbete intresserar sig för investeringar,
besökare och talanger och förutsättningarna för att attrahera
desamma.
Investera i Norden, med förord av professor Philip Kotler
och Nordiska ministerrådets rådsdirektör, Britt Bohlin, innehåller fakta och argument om Norden som ekonomiskt och
stabil region, med fördjupning i dess historia, statsbildning,
näringsliv, nätverk, värderingar, omvärldens Nordenbild, möjliga
framtidsscenarier samt call to action.
•

Boken är den första i sitt slag som tar upp avgörande frågor
för utvecklingen av den nordiska välfärden genom att fokusera på det nordiska investeringsklimatet och dess attraktionsfaktorer

•

Boken ger ett helhetsperspektiv där mjuka faktorer som
människors värderingar analyseras tillsammans med hårda
faktorer som infrastruktur, energisystem, köpkraft och skattesystem

•

I en värld av protektionism och inåtblickande är det viktigt
att Nordens enskilda länder finner gemenskap och förmåga
att agera samlat. Boken redovisar en lång rad förslag för
ett mer gemensamt agerande

•

De nordiska länderna rankas högt i snart sagt alla viktiga
tillväxtdimensioner. Boken sammanställer de senaste
siffrorna och observationerna

•

Författarna har lång praktisk erfarenhet från och inblick i
nordiskt samarbete

Investera i

NORDEN
Din guide för investeringar
och tillväxt

INVESTERA I NORDEN FORTS.
Din guide för investeringar och tillväxt

Christer Asplund och Magnus Fransson
Endorsements
”I Norden bor det närmare 27 miljoner invånare med en enorm
köpkraft. De muskler som vi gemensamt har i kombination med
att det förmodligen inte finns något område i världen som är
mer politiskt stabilt kan skapa fantastiska förutsättningar för
ett utökat nordiskt samarbete. Jag är oerhört intresserad av hur
detta skulle kunna utvecklas.”
Petter Stordalen, Nordenvän, investerare, ägare av Nordic Choice Hotels

Christer Asplund

Magnus Fransson

”På Fores har vi ett nära, produktivt och givande samarbete
med våra ”tænketank”-kollegor i Danmark, Norge och Finland.
Vi samarbetar inte för att nordisk samverkan skulle vara ett
mål i sig, utan för att det finns en så stark nordisk gemensam
agenda och drivkraft på hållbarhetsområdet. Ibland är samverkan
mer avgränsad och parvis; mellan oss och finnarna inom bioekonomi, med norrmännen om eldrift och med danskarna om
smarta städer. Detta operativa synsätt präglar också Investera
i Norden, som inspirerar till nya nordiska stordåd - för att det
är smart!”
Mattias Goldman, VD för tankesmedjan Fores

Investera i Norden
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Så in i Norden
”Norden är inte bara fem av världens mest moderna och
framgångsrika länder med avancerad industri och välfärd för
alla. Norden har också en natur och kultur som lockar besökare
från alla jordens hörn. Våra fem länder har ett miljömedvetande
som ligger i den främsta internationella linjen. Nordens konsumenter anses ligga på framkant när det gäller kraven på varor
och tjänster. Sammantaget gör detta att den nordiska marknaden har blivit allt mer spännande och relevant för investerare.
Varje investering börjar med ett besök. Den nordiska besöksnäringen har därför en stor betydelse för att utveckla det
moderna hållbara näringslivet i våra fem länder. Investera i
Norden visar på ett tydligt sätt sambandet mellan den enskilda
investeringen och den miljö den hamnar i.”
Peter Nygårds, styrelseordförande, Svenska Turistföreningen

JAG ÄR VISST FEMINIST
– på mitt eget vis

Alexandra Nilsson
”Du är ju ingen riktigt feminist!” är en kommentar
Alexandra Nilsson ofta fått höra. Men varför skulle
hon inte kunna vara det? För att hon sminkar sig?
Gillar mode och exklusiva kläder? Har byggt upp
sitt kändisskap som bloggare? Eller?
I Jag är visst feminist skriver Alexandra öppet, ärligt, generöst
och personligt om sitt eget förhållningssätt till feminism, sin
egen kamp och sina egna värderingar. Syftet är att ge läsaren
en push att orka stå upp för sig själv, för jämställdhet och sin
egen övertygelse att orka vara feminister.
Hon vill slå hål på myter om feminism och få folk att öppna
ögonen för vad ordet faktiskt står för, nämligen “… en samling
rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och
där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och
sociala rättigheter.” Inte konstigare än så!
Feminism är en självklarhet för Alexandra, och det tycker hon
att det borde vara för alla! Man ska inte behöva känna sig rädd
eller obekväm för att kalla sig för feminist.
Alexandra Nilsson är en av Sveriges mest kända bloggare med
över 100.000 läsare om dagen och har lyckats leva på sin närvaro i sociala medier i över tio år. Hon anlitas ofta som föredragshållare.
I boken Jag är visst feminist vill hon framförallt ge unga tjejer
mod och styrka i vardagen. Hon vill också spränga hål på myter
kring feminism och tabubelagda ämnen som mens och abort.
Frispråkig och ärlig skriver hon öppenhjärtigt om de fördomar
hon möter och om sina egna reflektioner kring ämnet feminism.

I boken får du bland annat lära dig:
Jag är visst Feminist!
Alexandra Nilsson
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•

Att läsa av härskartekniker och verktyg för hur du
bemöter dem

•

Varför vissa ämnen som mens blir tabubelagda

•

Att ge svar på tal när du blir ifrågasatt för dina
feministiska värderingar

•

“Ta ingen skit!” som Grynet brukade säga

KOLL PÅ DIN TID? CHECK!
Tips för skola, fritid, vänner, sömn

Petra Brask
Många ungdomar mår dåligt av de krav de upplever
från alla håll. De får svårt att planera och prioritera
sin tid. Hur ska vi hjälpa dem att hantera stressen
kring skola, sociala medier och fritid?
I Koll på tiden? Check! hjälper Petra Brask ungdomar att strukturera och prioritera, men också att förstå hur deras hjärnor
fungerar, utifrån aktuell hjärnforskning. Här finns praktiska
verktyg för vardagen och tips om inlärning. Allt grundat på
vetenskap och Petras tjugo års erfarenhet av att lära människor
jorden runt att frigöra tid och energi.

STRESS
HUVUDVaRK
HUVUDVaRK

PROV
BLÄ
läxor
PLUGG
åangest
brattom

PLUGG BLÄ

brattom

Petra Brask är expert på effektivitet och syns ofta i TV och
press. Hon har undervisat tusentals människor i tidseffektivitet
och effektiva metoder, både i Sverige och internationellt. 2017
släppte hon sin bok Vem bestämmer över din tid? – konsten
att frigöra tid och energi (Lava Förlag) Nu kommer hon med
uppföljaren som riktar sig till ungdomar. Petra har själv uppfostrat tre ungdomar och föreläser ofta på skolor samt coachar
unga i konsten att få ihop skola, vänner, fritid, rörelse, kost och
sömn. Hon utgår från den senaste forskningen om hjärnan och
inlärning, och erfarenheten från sina många år som effektivitetskonsult. Med humor, värme och insikt fångar hon den grupp
i samhället som enligt SCB:s mätningar visar sig må allra sämst
idag – våra ungdomar – vår framtid.
• Författaren är en av de mest etablerade
tidseffektivitetsexperterna

Tips för skola, fritid,vänner, sömn

petra
BRASK
petra BRASK

• Grundar sig på aktuell forskning, referensgrupp
och tjugo års erfarenhet inom området
• Handbok för både ungdomar och vuxna
• Högaktuellt ämne - se artiklar

Koll på din tid? Check!
Petra Brask
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Projektledare Gabriella Sahlin
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KOLL PÅ DIN TID? FORTS.
Tips för skola, fritid, vänner, sömn

Petra Brask
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Tips för skola, fritid,vänner, sömn

petra
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petra BRASK

Koll på din tid? Check!
Petra Brask
Omslag Greta Nordin
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VAD VUXNA ÖNSKAR ATT DE VETAT SOM TONÅRINGAR
”Det viktigaste jag hade velat veta, som jag säkerligen fick
höra men inte tog till mig, var att inte ta allt så himla allvarligt.
Vartenda prov, inlämning, tenta osv. Det är en liten droppe i
havet, man kommer förmodligen komma ut som en lycklig och
framgångsrik människa ändå om man har lite ambitioner och
kämpar på, men på en sund nivå. Och man ska gå sin egen väg
och inte bara lyssna på vad vuxna i sin närhet tycker är viktiga
ämnen att läsa eller plugga vidare inom, man blir alltid bäst på
det man själv tycker är roligt. Hellre glad och framgångsrik än
medioker och uttråkad.
Och, uppskatta dina föräldrar och tiden du får bo hemma
med gratis mat och husrum. Herregud, chocken när man blev
vuxen och insåg vad en bit kött och toapapper kostar.”
Linnea, 28 år
VAD TONÅRINGAR ÖNSKAR VUXNA VISSTE
”Många unga har så mycket press på sig att de automatiskt blir
deprimerade. Det behöver inte vara farligt. Bara för att det är så
nu behöver det inte vara så hela livet. Men man kan inte skita i
det. Det är ändå viktigt för föräldrar att uppmärksamma. Fråga;
behöver du hjälp med något? Om de svarar nej, så ”ta det” och
sluta pusha. Om man tvingar på hjälp på någon som inte vill ha
den eller är mottaglig för den, kommer det ändå inte att bli bra.
Kära föräldrar, ge oss utrymme.
Istället för att fråga; ”Har du nåt plugg att göra.” Säg; ”Jag
har tänkt att sitta i köket och göra några jobbsaker, kan du inte
passa på att plugga, så får vi sällskap av varandra.” Då får man
känslan av att vi gör något tillsammans och det är lättare att
fråga om man behöver.
När det gäller spel, get with the times! Inse att onlinespel är
lika stort som vilken sport som helst. Sluta fråga; ”Varför sitter
ni och kollar på andra som spelar spel istället för att spela själva?” Har du hört talas om OS, VM och Allsvenskan?
Man kan inte plötsligt gå ifrån en online-match med sina
kompisar bara för att middagen är klar. På samma sätt som
jag frågar när maten är klar så att jag kan kontrollera när jag
kan vara med och spela match, så behöver vuxna respektera
att man inte bara kan gå ifrån mitt i, för då lämnar man sina
kompisar i sticket. Jämför med att gå och be någon avbryta en
fotbollsmatch mitt i en cup.”
Eric, 15 år

LIVSSTILSBIBELN
Så skapar du din drömvardag

Vanja Wikström & Josefin Dahlberg
Dream big!
Vi är alla värda att leva det liv vi drömmer om men kan behöva
pepp för att lyckas genomföra de förändringar som krävs för
att nå vår drömvardag. Eftersom influencerduon Josefin och
Vanja själva lyckats förverkliga sina drömmar ser de det som sin
plikt att dela med sig av personliga berättelser om hur de själva
nått sina egna mål och de verktyg som funkat för dem.
I Livsstilsbibeln som är en peppig livsstils- och självhjälpsbok
inspirerar de till att skapa en vardag att älska och det liv man
drömmer om.
Bokens tretton kapitel utgår från de ledord som författarna
använder för att inspirera, bl a Dream big, Våga VÅGA, Make it
work, Fuck it, Just do it och Good enough. Dessa begrepp går
att applicera på alla plan i livet: familj och relationer såväl som
karriär, livsstil och boende.
Steg för steg får läsaren hjälp att komma fram till vad man
blir lycklig av och hur man vill att ens liv ska se ut. Boken är
interaktiv och genom fylla-i-övningar i varje kapitel utmanas
läsaren att reflektera och sedan kunna gå från ord till handling.
Influencerduon Josefin Dahlberg & Vanja Wikström driver den
personliga, roliga, peppiga och hyllade girlpower-podcasten
”Josefin & Vanja” med över 100 000 lyssnare per avsnitt som
de startade våren 2015. De har haft livepoddar, gemensamma
samarbeten med stora varumärken och även startat sitt eget
varumärke Monyay Club. De utvecklar kontinuerligt sin inspirerande, tillåtande och positiva ”Josefin och Vanja-filosofi”
(som går ut på att peppa sina följare att skapa det liv de vill
leva) där denna bok är en av hörnstenarna.
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•

Peppande interaktiv och modern bok för personlig
utveckling och bättre självkänsla

•

”Josefin & Vanja” – älskad influencerduo i bokformat

•

Inspirerande handbok för alla som vill förädla och
förverkliga sina mål i livet

•

Josefin och Vanjas mål med allt de gör är att peppa
kvinnor att VÅGA – att vara driftiga och att skapa sig en
vardag de älskar. De vill visa att det går, att det är något
alla kan göra – och de vill visa hur

•

100.000 lyssnare längtar efter Livsstilsbibeln!

•

Smart, modern, personlig och opretentiös bok för den
som vill förändra sitt liv och skapa sin drömvardag!

•

Årets mest instagramvänliga bok! (I och med att både
Vanja och Josefin jobbar som influencers vet de vikten av
att förpacka saker snyggt för att maximera spridning. Så
givetvis kommer detta vara den finaste - och mest instagramvänliga!) boken på hyllan!

NATURLIG HÄLSA
livet

Naturlig
hälsa
MALIN BERGHAGEN

FOTO LOVE TAYLOR

Malin Berghagen
Malin Berghagen har under lång tid delat sina tankar i blogg
och på sociala medier kring naturlig livshållning, yoga som
läkande kraft och ett medvetet val av livsstil. Efter flera
yogaböcker och en guide till sitt älskade Mallorca, skriver
Malin i sin nya bok om livsenergi, kärleken till familjen, naturligt
åldrande, att vara tillåtande och generera positiva tankar,
problemlösning, att ”packa lätt” och leva nära naturen. Hennes
holistiska livssyn genomsyrar både text och bild.
Vi får följa Malin i hennes dagliga rutiner för välmående, med
praktiska tips och recept. Hon ger exempel ur sin vardag om
hur hon löser problem, får energi och finner balans.
Boken innehåller underbara bilder från Malins liv, med hela
familjen, fotograferade av dottern Love Taylor.
Malin Berghagen är yogalärare och hälsoinstruktör på Mallorca,
i Sverige och i flera andra länder. Malin har en bakgrund som
fotomodell, skådespelare både inom tv och teater och som programledare på TV4+ och för radions Lugna favoriter.
1992 tilldelades hon en Guldmask för bästa kvinnliga biroll i
talpjäs. Hon har tidigare gett ut böckerna Mallorca i mitt hjärta,
på annat förlag: Yoga: passion och närvaro i livet, Yoga – ett
livsval, Yoga med Malin – min kropp, min själ, mitt andetag,
samt Yoga med Malin Berghagen (cd).
”Jag är helt övertygad om att stress är det absolut värsta som
finns för vår kropp. Mycket värre än att äta onyttigt. Stressen
över att du inte tränat eller att du har ätit onyttigt är värre att
frånvaron av lite löpning i skogen eller att du just njutit av en
sked med Nutella. Ångest, stress och oro skapar bara problemrynkor och organen ställs i stoppläge.”

vi behöver få igång
hjärtmuskeln stark
Precis som en cykel
ar om vi inte rör oss.
ion och rensa ur

Innehåller kapitel om: Maten, Träning, Tankar, Känslor & Själen
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INGEN
Nemo Hedén
En gripande livshistoria om att få en andra
chans och ta den.

Ingen
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Ingen. Att heta ingen förpliktigar Nemo Hedén att bli Någon. I
hela sitt liv har han känt det som att han inte är någon. Inte har
något värde. Alltid blir tvungen att hävda sig för att bli sedd. Bli
någon över huvud taget.
Nemo växte upp i en stor och glad men rörig familj där alkoholen hade en självklar och alltför stor plats. Som en extra familjemedlem att förhålla sig till. Nemo hade det svårt i skolan, blev
mobbad och fick aldrig riktigt möjlighet att finna sin plats. Inte
heller fick han det stöd han behövt av de vuxna runtomkring.
Istället har han alltid jagat bekräftelse. Som liten handlade det
om skratt. Han var besatt av att få klasskamraterna att skratta.
Med eller åt honom spelade mindre roll. Bara folk skrattade.
När han får möjlighet att bli rikskändis, eller snarare ökänd,
via tv-programmet Kungarna av Tylösand tar hans liv ytterligare
en drastiskt negativ vändning. Som Nemo själv uttrycker det:
”Jag ställde upp i Kungarna av Tylösand eftersom det alltid har
funnits ett tomrum inom mig. Ett tomrum som vrålade efter att
fyllas. Ett tomrum som vrålade efter bekräftelse.”
Berömmelsen blir den bekräftelse han saknat under sin uppväxt, tjejerna står i kö och festen tar aldrig slut. Den leder honom
istället in i ett svårt missbruk och förfall. För när strålkastarna
slocknade, blev tomrummet inombords större än någonsin.
Nemo kom till en gräns där han inte längre drack för att han
mådde bra av det utan för att inte må dåligt, att inte känna sig
ledsen, arg, otillräcklig, värdelös, trött, ångestfylld, uppgiven,
sliten, ängslig, orolig och rädd ...
Vändningen kommer när han får en fantastisk möjlighet –
ett nytt behandlingshem öppnar och Nemo får en plats. Han
avgiftar sig och lyckas hålla sig drogfri. En tuff resa som kräver
en okuvlig mental styrka. Under tiden startar han sin mycket
uppskattade podd, Nemo möter en vän där han i samtalar med
kändisar som han beundrar och är nyfiken på.
Nemo brottas fortfarande med att bibehålla sin inre trygghet
och den självkänsla han tidigare saknat. Bästa medicinen för
detta menar han själv är hans lilla dotter som gör det värt att
kämpa för sitt liv!
Ingen är en gripande och smärtsam livshistoria om att få en
andra chans och ta den. Genom att på ett drabbande, naket
och ärligt berätta om sin tuffa ryggsäck – uppväxten, festerna,
förfallet men även om försoningen med sig själv och hans närmaste vill Nemo inspirera, sprida hopp och visa på möjligheten
till förändring!
Han berättar inte bara om hur han lyckades bli, och förbli,
drogfri utan hur han förändrat hela tänket kring livet i stort.

FORTSÄTTNING
Ingen av Nemo Hedén

Nemo Hedén, född 1987, är före detta dokusåpadeltagare. Nu
föreläser han och driver den uppskattade intervjupodcasten
“Nemo möter en vän” (med över 150 släppta avsnitt och över
100.000 nedladdningar varje vecka). Exempel på gäster är
Johan Rheborg, Peter Haber, Krister Henriksson, Petra Mede,
Jonas Karlsson, Sven Wollter, Gustaf Skarsgård, Maria Lundqvist,
Sissela Kyle, Danny Saucedo, Tommy Körberg, Björn Skifs för
att nämna några.
Idag föreläser också Nemo om sin resa från att växa upp som
barn i en dysfunktionell stor familj till det maniska bekräftelsebehovet, kändisskapet, missbruket och slutligen till hur han idag
lever som helt nykter och drogfri sedan över 2,5 år tillbaka. Nemo
hänför sin publik med en hoppfull, inspirerande och tankeväckande föreläsning. En gripande livshistoria om att få en andra
chans och ta den.

Ingen
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Formgivare Mikael Landby
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•

En gripande livshistoria om att få en andra chans och
ta den

•

Stark influencer och poddare med en trasig bakgrund

•

Många har följt Nemo Hedén sedan hans tid som värsting
i TV-programmet Kungarna av Tylösand

•

Personligt, utelämnande och lärorikt om tuffa ungdomsår,
fester, droger och förfall och vägen till et drogfritt och
lyckligt liv

•

Uppskattad föreläsare som når en yngre målgrupp med
sitt ämne

•

Inspirerande och stärkande för unga

VANDRA OCH NJUT
Amelia Adamo och Lotta Byqvist
Njutvandra – det nya gröna!
Vandra och njuta är den nya trenden. Alla fler vill vandra men
utan att offra för mycket av sin bekvämlighet.
Amelia Adamo och Lotta Byqvist är båda vandrare. Den ena
vaknade sent och ville ha guldkant på naturupplevelsen. Den
andra hade skogen i lungorna och stigarna i fötterna. Tillsammans förenas de här i en hyllning till det nya sköna sättet att
vandra, långt från tält och vakuumförpackad föda.
Njutvandring är ett nytt sätt att färdas, där packningen kan
skickas i förväg, natten tillbringas i en nybäddad säng, tid finns
för kulturupplevelser, och god mat och dryck står på bordet när
man kommer fram.
Amelia och Lotta låter läsaren följa med på underbara vandringar i Sverige och utlandet. De har koll på ryggsäck och skor.
Det vet vad som händer i kroppen, knoppen och själen när man
vandrar. De tycker att man ska gå i grupp och dela upplevelserna.
Men utan att för den skull ge upp de tysta stunderna.
De delar också med sig av smarta tips, information och
personliga iakttagelser. Likaså av kunskap och forskning
hämtad från dem som vet.
Amelia Adamo kallas tidningsdrottningen och har fått två Stora
Journalistpriset och St Eriksmedaljen. Hon förändrade Aftonbladet på 1980-talet och har skapat tre framgångsrika livsstilstidningar för kvinnor: amelia, Tara och M-Magasin. Hon är en
asfaltsblomma som upptäckt naturen via vandring.
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Lotta Byqvist har jobbat med kommunikation och journalistik i
hela sitt vuxna liv. Under tio år bodde hon med sin familj i Åre,
Jämtland, där hon verkade som yogalärare och mindfulnessinstruktör. Hon älskar att vandra i fjällen och saknar som
stadsboende den dagliga kontakten med naturen.
•

Vandra och njuta är den nya trenden, enligt
Sveriges Turistförening (STF)

•

Amelia Adamo är ett mycket känt medianamn
med stor livsstilscred

•

Bokens målgrupper är 30–50 resp. 50+, till störst
delen kvinnlig, dvs bokköpare

•

Även vandringsarrangörer börjar fokusera på s k
njutvandring – vandring efter lust och förmåga,
utan tält och frystorkad mat

•

Boken täcker in vandringens alla aspekter: natur,
kultur, mat, själavård, forskning samt praktiska råd
och tips på vandringsleder

YOGAKÖKET
– för en glad mage, stark kropp och lugn själ

Malin Mendel
Yoga och ayurveda ger energi, en vältränad kropp, lugn mage,
slät hy och bra humör. Och kanske även ett längre liv?
Intresset för hälsa och antiinflammatorisk mat växer och många
vill ha större kunskap om hur mage, kropp och själ hänger ihop.
Inom yoga och ayurveda anses magen central för vår hälsa.
Genom att utgå från modern forskning visar Malin Mendel
hur dessa urgamla kunskaper är aktuellare än någonsin och kan
användas i vardagen på ett enkelt sätt.
De indiska vetenskaperna har länge förespråkat det som blivit
nutidens stora trend: att röra på sig, andas och hitta närvaro
i det man gör, men framförallt att äta och leva antiinflammatoriskt – ekologiskt och vegetariskt.
Yogaköket visar på ett lustfyllt och inspirerande sätt hur man
med yogans rörelser och djupa andetag kan göra magen glad.
Enligt ayurveda är matsmältningen avgörande för vår hälsa, och
indisk matlagning utgår från denna insikt. Det handlar inte om
en snabb diet för att bli smal, utan om att skapa balans i livet.
Kontentan är alltså – några få, men väl utvalda yogaövningar
och mat som gör magen glad.
Ät när du är hungrig, ät långsamt och tugga ordentligt. Laga
mat på grönsaker, baljväxter, fullkorn, kryddor, nötter, frön och
färsk frukt.
Utvalda yogarörelser illustrerade av Stina Wirsén visar hur du
ska röra dig för att påverka din maghälsa till det bättre.
Malin Mendel har hämtat sina kunskaper om yoga och ayurveda från Indien. Här har hon fått insikt i hur mat, mage, kropp
och hälsa hänger ihop, samt lärt sig hur gamla kunskaper kan
användas i nutida matlagning för bättre hälsa. Sedan 2014 har
Malin haft fulltecknade matlagningskurserdär hon lär ut hur
man enkelt kan använda yoga och ayurveda i en svensk vardag.
I Yogaköket delar Malin med sig av sina erfarenheter, godaste
recept och de bästa yogarörelserna för en glad mage och
maximal hälsa.
Yogaköket
Malin Mendel
Omslag
Projektledare Alexandra Lidén
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•

Yogapositionerna illustreras av Stina Wirsén på ett
inspirerande, tydligt och instruktivt sätt

•

Yogan, maten och magen – hur det hänger ihop

RYCK UPP MIG!
– om lyckopiller, kriser, vänskap och att våga
prata om det

Siri Strand och Emma Westas Rödin

OM
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Siri och Emma möts på psykakuten en varm sommardag 2014.
De har inte setts sedan högstadiet, och egentligen har de
aldrig haft särskilt mycket gemensamt. Inte förrän nu.
Båda mår väldigt dåligt. Och båda skäms för det.
Ryggsäcken är packad med depression, utbrändhet, ångest,
bipolär sjukdom, anorexi och borderline. De orkar inte arbeta.
Men de vill en sak: att få slut på katastroftänkandet.
De börjar spela in sina samtal. Och snart blir ”Pillerpodden”
Uppsalas största podcast.
Fyra år efter den första inspelningen har de skapat en nationell
modell för psykisk hälsa. De har en teori som de föreläst om
300 gånger. De har träffat delar av regeringen och ledande
forskare. De har blivit prisbelönta och hyllade för sitt arbete
med Pillerpodden. Men framför allt har de gått från psykisk
ohälsa till psykisk hälsa.
Nu släpper Siri och Emma sin första bok, Ryck upp mig!. En
handbok i psykisk ohälsa – en bok om att må dåligt och börja
må bra, sprängfylld av konkreta verktyg, humoristisk distans
och fasta hållpunkter.
”Vår bok Ryck upp mig! innehåller allt det vi önskar att vi
hade vetat, där i väntrummet på psykakuten. Dessutom innehåller den det våra anhöriga och vänner hade behövt höra när
vi mådde som sämst. Vi skriver inte bara om hur viktigt det
är att prata om det. Vi skriver om hur man pratar om det, och
vikten av att prata om att prata om det. Boken bygger på våra
personliga erfarenheter, och tiotusentals andra ungas.”
Pillerpodden grundades av Emma Westas Rödin och Siri
Strand när de var 19 år och är ett företag som arbetar för att
förebygga psykisk ohälsa bland unga. År 2017 startade de
också den ideella föreningen Vår Tur. Deras erfarenhetsbaserade kunskap gör dem till experter på hur det är att vara ung
och leva med psykisk ohälsa. Med stöd av den senaste forskningen vill de förebygga suicidalitet samt psykisk ohälsa på lång
och på kort sikt.

•

Statistiken visar att antalet unga som mår dåligt ökar
– äntligen vågar vi prata om det

•

Boken riktar sig både till ungdomar och till deras föräldrar
samt övriga närstående

•

Författarna är själva unga, har drabbats av psykisk
ohälsa och driver den framgångsrika verksamheten
”Pillerpodden”

•

Författarna arbetar med utbildning, kommunikation och
opinionsbildning inom psykisk ohälsa, ett arbete som de
har prisbelönats för

BLI EN SOULLEADER
lär dig leda med rötter och vingar

Pia Ragnardotter
Det här är en ledarskapsbok som har fokus på
dig. Allt ledarskap börjar nämligen med dig.

Lär dig
leda med
rötter och
vingar

Bli en PIARAGNARDOTTER
SoulLeader
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Det senaste decenniet har tempot i arbetslivet ökat dramatiskt.
Antalet möten, arbetssysslor och kraven på ökad produktivitet
och kommunikation gör att många chefer och ledare känner en
oro för att inte orka. Att lusten ska försvinna. Att de rent av ska
gå in i väggen.
Pia Ragnardotter är chef, entreprenör och konsult, med ena
benet stabilt förankrat i näringsliv och offentlig sektor, och det
andra nedborrat i myllan av yoga, meditation och mindfulness.
I sin bok beskriver hon resan mot ett ledarskap som är både
framgångsrikt och hållbart. Här har hon samlat sina erfarenheter av modernt ledarskap och kombinerat dem med flera
tusen år gammal visdom, visdom som även dagens forskning
lyfter fram som väl fungerande metoder.
Med hjälp av 4 nycklar – Passion, Omtanke, Närvaro och
Karisma – har Pia skapat en modell och vägvisare för den som
längtar efter att gå från ytlighet till innerlighet. Några av verktygen hämtar hon från mindfulness och yoga i form av ”yogiska
gobitar”, att använda och inspireras av.
Ett riktigt bra ledarskap är holistiskt. Det betyder att allt
hänger ihop – från kropp och hjärna till hjärta, själ och inre
kärna. Att leda med rötter och vingar – att vara en SoulLeader –
handlar i grunden om en djup förståelse av sig själv. Att vara
trygg med och lita på sig själv, sina känslor, sin intuition och sin
förmåga att leda sig själv och andra.
Att grunda sina rötter och veckla ut sina vingar.
Pia Ragnardotter är tidigare chef, entreprenör och konsult och
har samarbetat med en rad organisationer och företag som
Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Preem AB, Telia Sonera AB och
Karolinska Institutet. Hon är också certifierad yogalärare och
mindfulnessinstruktör.
Idag är hon en del av Doings by House of Impact AB som
jobbar med förändringsledning och skapar handlingskraftiga
verksamheter. Hon driver också RAW ledarskap & kommunikation med inspirationskonceptet ”The SoulLeader” samt leder
chefsgrupper i nätverket Executive Global Network.

•

Första svenska ledarskapsboken som förenar modernt
ledarskap med yogisk livsfilosofi

•

Författaren har 25 års erfarenhet som ledare både från
privata näringslivet och offentlig sektor och är idag
verksam som konsult och föreläsare

•

Boken ingår i konceptet ”The SoulLeader” som fr.o.m
hösten 2018 rullas ut i form av föreläsningar, workshops,
retreat och samarbeten med andra kunskapsföretag

INRE ÄVENTYR
– STANNA, BLUNDA, ANDAS
– en guide till inre lugn och mental styrka

Anneli Pompe

Inre äventyr
Anneli Pompe
Projektledare
F-pris 140:-, Inbunden
Utgivning November 2018
lSBN 978-91-88799-21-0
Lava Förlag
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SÄLJA BRA ELLER SÄLJA BÄST
– hur du hittar nyckeln till kundens hjärta

Peppe Ekmark
Hans sätt att utbilda inom försäljning är unikt –
likaså hans passion att leva sin dröm, att våga
och att brinna. Peter “Peppe” Ekmark lämnar
ingen oberörd!

Sälja bra eller sälja bäst
Peppe Ekmark
Fotograf Petra Kyllerman
Formgivare Renée Lundvall
Projektledare Ann Pålsson
Pocket, Utgivning höst 2018
F-pris 35:lSBN 978-91-88799-32-6
Lava Förlag

Trots sitt extremt dåligt självförtroende började Peter Ekmark
redan som tolvåring sin resa till att bli en framgångsrik säljare.
Hans nyfikenhet och förmåga att bygga varma relationer gav
honom ett stöttande och utvecklande nätverk.
I sin nya bok, Sälja bra eller sälja bäst – hur du hittar nyckeln till
kundens hjärta, tar författaren upp 10 viktiga verktyg som behövs
för att lyckas med framgångsrik försäljning: Vinsten för kunden,
Boka kundbesök, Första mötet med kunden, Behovsanalysen,
Presentationen, Invändningshantering, Avslutsteknik, Uppföljningen, Att tänka på som säljare samt den personliga vinsten.
Allt detta berättas på ett roligt och inspirerande sätt med många
historier och tips från verkliga livet.
Idag har Peppe Ekmark mer än 30 års erfarenhet som säljare,
säljchef och försäljningsdirektör b.la. inom MTG-koncernen. Han
har fått utmärkelser, blivit nominerad till årets entreprenör och
även prisats för att ha skapat Sveriges bästa säljkår i mediebranschen. Inom Kinneviks-koncernen ledde han Metros annonsavdelning till försäljningsrekord och har även gjort samma
framgångsresa som försäljningsdirektör för TV3 regional.
Däremellan har han hunnit med att skapa nya företag, bygga hus
i Toscana, skriva böcker och tusen andra saker.
Idag är Peppe VD för Papilly AB, ett forskningsbaserat företag
som arbetar för att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen.
•

10 viktiga verktyg

•

Konkreta tips och inspirerande historier ur livet

•

En bok som vågar visa passion, mod och uthållighet

”Det finns ytterst få personer med Peppes driv och
förmåga att inspirera andra personer till att nå nya
höjder. Jag har haft Peppe både som chef, kollega
och kund – hans kvalitéer är verkligen unika.”
David Uhrner, CEO & Producer
UHRNER & KRANTZ Media Group
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KÄNN INGEN SKAM
Lina Rask
Boken om skam som hjälper unga till ett bättre
och öppnare liv!
Livet som ung är för många fyllt av hemligheter, känslor och
förtvivlan. Det är inte helt ovanligt att tonåringar upplever svek
i vänskaps- och/eller kärleksrelationer, blir utfrysta och kränkta
eller i värsta fall sexuellt ofredade. Problem som många tror att
de är ensamma om.
Med bakgrund av detta är det förstås viktigt att hjälpa unga
människor att förstå att de har rätt att bestämma över sin egen
kropp, att våga gå emot samhällets alla normer och sticka ut –
även om man ses som annorlunda.
I 18-åriga Lina Rask debutbok Jag känner ingen skam berättar hon ärligt och uppriktigt om sina egna tillkortakommanden,
om depression, otrohet och svek. Genom att dela med sig av
sina egna problem hoppas Lina att kunna ge unga människor
styrkan att våga prata om sina problem och livshändelser utan
att behöva skämmas.

Känn ingen skam
Lina Rask
Projektledare Annika J. Nasiell
Pocket, Utgivning höst 2018
F-pris 35:lSBN 978-91-88799-33-3
Lava Förlag
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Så här säger Lina själv om sin kommande bok:
”Det krävs en tonåring som startar denna process och klarar av
att vara öppen med sina egna erfarenheter och historier för att
andra ungdomar ska våga öppna sig. Boken riktar sig till ungdomar, men kommer även vara viktig läsning för tex föräldrar
som växte upp under en annan tid med andra förutsättningar
än dagens ungdomar, vilket kommer att ge dem inblick i en
vanlig tonårings liv.”
Lina Rask är en 18-årig tjej som bor i Dalarna med sin familj.
Lina är en av Sveriges största bloggare med närmare 350.000
läsare i veckan. På bloggen delar hon med sig av sitt liv och
berättar ärligt och naket om de problem som unga ibland råkar
ut för i en värld fylld av fördomar. Lina driver även instagramkontot @ Skam2016 med över 250.000 följare vilket gör henne
till en av landets yngsta influencers.
Innehåll i boken bl a:
•

Förord av gestaltterapeuten och skam-experten
Jojo Tuulikki Oinonen

•

Vänskap, kärlek, svek, utfrysning och mobbing

•

Rätten till sin egen kropp – sexuellt ofredande

•

Förväntningar från omgivningen

•

Hetsen på sociala medier, grupptryck

•

Att våga ta plats och vara sig själv

•

Avslöjar sanningar om tonåringars utsatthet

ORKIDÉPOJKEN
Helena Dahlgren
Årets bästa roman för ung vuxen!
Helena Dahlgren är ett namn att lägga på minnet. Hon är
skräcknörd, författare och mångårig bokbloggare, känd från
Dark Places och Bokhora. Nu kommer hennes debutroman,
Orkidépojken.
Orkidépojken är en mörk och spännande berättelse om
ensamhet, besatthet och gemenskap, inspirerad av Twin Peaks
universum. Berättelsen handlar om några ungdomar som bor i
Tyresö: den grå musen Hanna som är bokens berättarjag, bästa
kompisen Zeb och så Lina. Farliga, Lina som alla vet vem det är,
som är snyggast, mest utmanande och som plötsligt försvinner
spårlöst …
När kompisarna Hanna och Zeb tar studenten är det meningen att LIVET ska börja. Det är nu de ska lämna urtrista
förorten Tyresö och bege sig ut i världen. London väntar.
Men först måste de få ihop reskassan, och så går deras första
sommar som så kallade vuxna, med att jobba på kyrkogården,
ströglo på den gamla tv-serien Twin peaks och läsa Orkidépojken märkliga blogg.
Men så börjar konstiga saker att hända, trots att knappast
någon mer än Hanna och Zeb lyfter på ögonbrynet: först
försvinner en liten hund, en chihuahua och sedan en före detta
skolkamrat, Lina.
Och sen, ja, sen går det mesta åt helvete.
Orkidépojken
Helena Dahlgren
Formgivare Fredrika Siwe
Projektledare Annika J. Nasiell
Pocket, Utgivning höst 2018
F-pris 35:lSBN 978-91-88799-31-9
Lava Förlag
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»Mitt hjärta slog hårt när jag skrev “Hur är det att vara så ensam?”.
Signerat The Girl Least Likely To.»
•

Känd skräcknörd romandebuterar

•

Inspirerat av Twin peaks

•

Mörkt och nervpirrande

•

Ensamhet och besatthet

•

Hopplös ung kärlek

•

Ett märkligt försvinnande

•

Oroväckande och nagelbitarspännande

