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Colloquial Swedish
The Complete Course for Beginners
Routledge Colloquial Swedish provides a step-by-step course in Swedish as it is written and spoken today. Combining a
user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed
to communicate conﬁdently and eﬀectively in Swedish in a broad range of situations. No prior knowledge of the
language is required. This thoroughly revised new edition features: progressive coverage of speaking, listening,
reading and writing skills and an increased focus on functional language structured, jargon-free explanations of
grammar an extensive range of focused and stimulating exercises realistic and entertaining dialogues covering a broad
variety of scenarios useful vocabulary lists throughout the text additional resources available at the back of the book,
including a full answer key, a grammar summary and bilingual glossaries Balanced, comprehensive and rewarding,
Colloquial Swedish is an indispensable resource both for independent learners and students taking courses in Swedish.

2

Audio material to accompany the course is available to download free in MP3 format from
www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers, the audio material features the dialogues and texts
from the book and will help develop your listening and pronunciation skills.

Colloquial Swedish
Routledge Colloquial Swedish provides a step-by-step course in Swedish as it is written and spoken today. Combining a
user-friendly approach with a thorough treatment of the language, it equips learners with the essential skills needed
to communicate conﬁdently and eﬀectively in Swedish in a broad range of situations. No prior knowledge of the
language is required. Key features include: • progressive coverage of speaking, listening, reading and writing skills •
structured, jargon-free explanations of grammar • an extensive range of focused and stimulating exercises • realistic
and entertaining dialogues covering a broad variety of scenarios • useful vocabulary lists throughout the text •
additional resources available at the back of the book, including a full answer key, a grammar summary and bilingual
glossaries Balanced, comprehensive and rewarding, Colloquial Swedish will be an indispensable resource both for
independent learners and students taking courses in Swedish. Audio material to accompany the course is available to
download free in MP3 format from www.routledge.com/cw/colloquials. Recorded by native speakers, the audio material
features the dialogues and texts from the book and will help develop your listening and pronunciation skills.

Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112124386142
Crusader for Sex Education
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Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) in Scandinavia and on
the International Scene
University Press of Amer Elise Ottesen-Jensen broke with her conservative family and became an inﬂuential social
reformer in 1923. This book chronicles her leap to prominence. Beginning as a family planning ﬁeld worker in Sweden,
she quickly gained respect from the medical community for keeping abreast with sexological research and safe,
reliable contraceptive practice. By the 1940s, her grass-roots organization helped to introduce sex education
instruction in the public schools and fought for liberal abortion and homosexuality legislation. After World War II,
Ottesen-Jensen promoted the spread of family planning internationally, most notably by working with Margaret
Sanger, Lady Rama Rau, and others to found and build the International Planned Parenthood Federation. The
importance of bringing truthful sex education messages to youth was her most persistent theme.
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Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112124392587
Och livet skrev

3

3

4

Årstryck - Göteborgs etnograﬁska museum
Tillit till dig
Albert Bonniers Förlag Tillit till dig handlar om Saga och Zacharias, växelvis återger de historien om sina liv. De berättar
om kärleken som drabbar dem som ett extra sommarlov. ”Det var en lycka så tärande, nästan tröttande och jag var
som en drogad som, när jag träﬀade andra människor, var oförmögen att förstå vad de talade om. Jag förstod bara dig,
bara ditt språk, bara ditt kön, dina armar, din fantastiska kärlek och humor och jag kunde inte förstå var allt detta kom
ifrån. Jag levde, kanske var det bara så; att jag var så fruktansvärt levande.”Men efter sommarlovet kommer vintern
och deras lycka slås i bitar och ingen av dem har modet att återigen sätta ihop den. I ett försök att hitta tillbaka, att
kunna ta i varandra utan att gripas av skräck, påbörjar de en resa till Frankrike. I två olika versioner berättar de om
detta ofattbara att de kan stå inför en död mans brutna nacke och ingenting göra. Men hur betalar man igen en skuld
som försvinner? Och vilka är paret som så framgångsrikt lägger ord i Sagas mun, som vore hon förtrollad av det
faktum att döda föräldrar kan leva vidare i en annan skepnad?Tillit till dig handlar om förlåtelse, om nåden som enda
utväg ur tidens envisa upprepande av gamla oförrätter. Frågan är bara: – Litar du på mig?

Att Återupptäcka Pompeji
L'ERMA di BRETSCHNEIDER

Och livet skrev
Skrivet i stjärnorna
Lovereads Ibland behöver ödet lite hjälp på traven. När Justine (Skytt, blivande journalist och skeptiker) stöter på sin
gamla tonårsförälskelse Nick (Vattuman, kämpande skådespelare och andligt sökande) kan det vara en slump. Men det
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kan också vara skrivet i stjärnorna. Oavsett blossar Justines känslor upp på nytt. Hon jobbar på en stor veckotidning –
och det visar sig att Nick slaviskt följer deras astrologikolumn. Så i ett försök att fånga Nicks uppmärksamhet
bestämmer hon sig för att göra några små förändringar i Vattumannens horoskop innan tidningen går till tryck. Men
små förändringar kan få stora konsekvenser ... Översättare: Christina Mansicka

Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag
Nordic Council of Ministers Dansk, norsk, svensk og engelsk tekst.

Vipassana-Meditation
Pariyatti This is Swedish translation of the classic introduction to Vipassana meditation: a full-length study of the
teaching of S. N. Goenka, prepared under his guidance and with his approval. Useful for meditators and nonmeditators alike. This was the ﬁrst book to appear in English that accurately describes the practice of Vipassana at
length for the general reader. It includes stories by Goenkaji as well as answers to students' questions that convey a
vivid sense of his teaching.

I Love Dick
Modernista

En kväll i juni
Norstedts Ella och Ben träﬀas en kväll i juni 2007 utanför Gröna Lund. De tillbringar en intensiv kväll tillsammans, innan
de måste skiljas åt och Ben ta tåget hem till Kiruna. När dörrarna stängs är de säkra på att de snart kommer att ses
igen. Tolv år senare lever Ella i en trygg relation med sin barndomsvän Leon, en perfekt matchning enligt deras
omgivning. Hon jobbar som frilansskribent och har precis fått ett erbjudande om att spökskriva biograﬁn om den
legendariska, men något svåra, Fredrika Bergh – en av Sveriges mest framstående näringslivskvinnor. När Ben oväntat
dyker upp igen ställs allt på ända. Ella har aldrig glömt kvällen de sågs, men inte heller Bens svek och hon är fast
besluten om att det inte förändrar något. Men ju längre hon kommer i arbetet med boken om Fredrikas liv, desto mer
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osäker blir hon på sitt eget. Ska hon göra samma misstag som Fredrika en gång gjorde, eller ska hon våga släppa allas
förväntningar och leva för sin egen skull? En kväll i juni är en känslosam berättelse om förlorad kärlek, svåra
livsbeslut, om att våga stå upp för sig själv och tro på en andra chans. Anna Lönnqvist tilldelades priset Årets feelgood
2019 för Julia och Jack och har vunnit läsarnas hjärtan med sina varma, romantiska och hoppingivande
feelgoodromaner. En kväll i juni är hennes sjätte roman.

Det gäller livet: en biograﬁ om Gudrun Schyman
Leopard förlag Sedan Gudrun Schyman valdes till partiledare för Vänsterpartiet i januari 1993 har hon synts överallt och
orsakat otaliga rubriker, om allt från rejvfester till talibantal och pengabränning. Det här är första delen av biograﬁn
om hennes liv. Om hur det privata blir politiskt, som när hon gör ﬁlm av sin första förlossning eller talar ut om sitt
alkoholberoende. Om hur hon överger den utstakade vägen till sekreterarjobb och mot alla odds blir en av Sveriges
mest framträdande och hyllade politiker. Det är också en skildring om hur feminism sattes på den politiska agendan i
Sverige.

Romanov
Den sista tsardynastin
Norstedts OBS! Inaktiverad pga saknat avtal! OBS! Ätten Romanov var den framgångsrikaste dynastin i modern tid och
erövrade enorma områden tills den styrde över en sjättedel av jordens yta. Hur kunde en enda familj förvandla ett
krigshärjat furstendöme till världens största imperium? Och hur kunde de förlora alltsammans? Detta är den ingående
berättelsen om tjugo tsarer och tsaritsor drabbade av genialitet och galenskap, beﬂäckade av samvetslöst dödande
och sexuell dekadens. Den avslöjar en hemlig värld av gränslöst självhärskardöme, hänsynslöst imperiebygge och
palatsintriger. Den är skriven med en bländande litterär säkerhet och hämtar material ur ny arkivforskning. Så blir
Romanov en fängslande berättelse om seger och tragedi, kärlek och död, en allmän studie av makt och ett viktigt
porträtt av det imperium som fortfarande präglar dagens Ryssland. Ätten Romanov styrde Ryssland som tsarer under
300 år (1613-1918). Det var en släkt som bestod av störda och lysande begåvade självhärskare som med hänsynslös
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personlig kraft lyfte ett område som ödelagts av inbördeskrig till ett mäktigt självständigt imperium som dominerade
Europa. Peter den store - en mordisk, berusad tyrann, fysisk jätte, politisk reformator och härskargeni - och Katarina
den stora - den passionerade tyska prinsessan som avsatte sin egen make och blev en enastående politisk ledare av en
guldålder - var Rysslands två främsta regenter och är ett par av dem som skildras i Monteﬁores nya bok.

Och livet skrev
Den amerikanska högern: republikanernas revolution från Nixon till Trump: uppdaterad nyutgåva
Natur & Kultur Republikanernas revolution - från Nixon till Trump. Nyskrivet förord 2018. Den politiska utvecklingen i
USA har chockat en hel värld. Hur kunde en fastighetsmogul och tv-kändis som byggde sin valkampanj på en
främlingsﬁentlig retorik bli president i en av världens största demokratier? Den amerikanska högern är en
reportagebok om USA:s konservativa rörelse. Martin Gelin visar hur det går en röd tråd från sextiotalets konservativa
radikaler till vår tids högerpopulism. Han skildrar bredden i den amerikanska högern, från lobbyisterna i maktens
korridorer i Washington DC, till kristna familjer i Södern, frihetliga libertarianer i Las Vegas och medborgargarden vid
den mexikanska gränsen. Den amerikanska högern, som Augustprisnominerades när den utkom första gången 2012, är
en bok för alla som vill förstå orsakerna till den politiska krisen i dagens USA. Till denna nyutgåva har Martin Gelin
skrivit ett nytt förord som knyter ihop högerns historia med presidentvalet 2016. "En enastående prestation." Expressen "Journalistik på hög internationell nivå." - Fokus Martin Gelin är prisbelönt författare och har sedan 2001
arbetat som journalist i USA. Han är Dagens Nyheters korrespondent i New York och har kommenterat amerikansk
politik för bland annat SVT, SR, BBC och CNN. "Vad som gläder mig är Gelins vägran att skriva i svartvitt. Hans
fängslande reportage och tankeväckande analyser kännetecknas av en vilja att förstå den entusiasm som många av
dagens, speciellt unga, republikaner utstrålar, inte att bekräfta trötta europeiska fördomar om den amerikanska
högern." - Lars Trägårdh, Sydsvenskan "Boken är ett måste för den som vill förstå USA." - Per Wirtén, Dagens Arena
"En mycket imponerande djupdykning i olika aspekter av denna mångsidiga höger. Det han visar i sin bok är två saker:
dels att han är en riktig, undersökande journalist som inte drar sig för närkontakt med verkligheten; dels att han är en
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journalist som sätter sin sakkunskap i första rummet." - Janerik Larsson, Neo "En av årets viktigaste böcker." - Ulrika
Kärnborg, Aftonbladet

THE NEW SWEDEN: The Challenge of a Disciplined
Democracy
Expertise and Explicitation in the Translation Process
John Benjamins Publishing This book addresses the complexities of the translation process. Informed by theoretical and
methodological advances in translation studies, research on writing and the expertise paradigm, it explores translation
as a text reproduction task. With triangulation of data from Russian-Swedish translation – think-aloud-methodology
and computer logging of the writing process - it makes a cross-sectional comparison of subjects with diﬀerent amounts
of translation experience, highlighting crucial aspects of professional competence and expertise in translation. The
book also elaborates a method for a combined product and process analysis, applying it to the study of one type of
explicitation: increased cohesive explicitness of the target text. The results have implications for translation theory
and pedagogy. This volume will be of interest to translation scholars and translator trainers, irrespective of language
combination, as well as to specialists in Russian and Swedish. It will also appeal to researchers on expertise in other
domains.

Strindberg and the Western Canon
Wydawnictwo UJ During the whole of his writing career August Strindberg was a restless canon-maker. In his capacity as
writer, librarian, cultural scholar, polemicist and amateur researcher he constantly quoted sources, both historical and
contemporary, included and excluded certain authors in his own work, as well as re-evaluated the boundaries of
aesthetics and culture around the turn of the twentieth century. At the same time, he was a very active author in his
own right, living in self-imposed exile but in close contact with cosmopolitan intellectual circles. All of this raises
questions about his relationship with the literary and cultural canon. The dynamics between local and global culture
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deﬁne the whole of his oeuvre and make him one of those European authors who are readily interpreted in the context
of Weltlitemtur. Strindberg was a multilingual cosmopolitan, an emigrant, theosophist, and reporter. In his capacity as
a writer, with his gaze trained upon both East and West, he absorbed impressions from the universalist tendencies of
the J7W de siecle. His ambition to join the global "Republic of Letters" led him to study French, Hebrew, the Chinese
system of logograms, Russian literature, and the history of the Middle East. This volume, edited by Jan Balbierz,
gathers contributions from renowned Strindberg scholars and discusses questions, such as: How did Strindberg
construct his predecessors and which traditions did he associate himself with? How is a Strindbergian text altered in
performative practice in theatre and ﬁlm? How did Strindberg, whose writings are deeply rooted in Swedish folklore
and landscape, relate to foreign cultural.

Genier - Samtal om konsten att äga sitt eget liv
Natur & Kultur Geni är inget man föds till, det är något man blir. Men hittills har begreppet geni varit reserverat för män
med provrör, män med labbrockar och män som skapar stor konst. Måste det vara så? Genier är en intervjuserie där
skådespelaren Moa Gammel gläntar på dörren hos några av sina stora förebilder. Det är författare, skådespelare och
politiker – personer som genom sitt mod och sitt intellekt visar på helt nya sätt att vara ett geni. Tillsammans skriver
de en samtidshistoria om kreativitet, skapande och framsteg. De visar att glastaken kan krossas och oddsen kan
trotsas. Och på ett eller annat vis drivs de alla av en gemensam dröm – den om att äga sitt eget liv. I boken intervjuas
Märta Tikkanen, Suzanne Brøgger, Ann Petrén, Birgitta Stenberg, Farnaz Arbabi, Anna Odell, Lena Andersson, Aida
Chehrehgosha, Suzanne Osten, Ann Heberlein, Pernilla August, Gudrun Schyman, Malou von Sivers och Anna Serner.
Med ett nytt efterord av Ebba Witt-Brattström. ”Med sin storslagna podcast Genier har Moa Gammel bevisat att de
sannaste genierna inte nödvändigtvis behöver ha utvecklat relativitetsteorier.” NÖJESGUIDEN ”Moa Gammel har styrt
undan från det mest privata. Lyft fram kvinnornas olika vägar för att förverkliga drömmar. Vurporna. Men också de
glimrande raksträckorna mot målet.” KARIN THUNBERG, SVENSKA DAGBLADET ”Nu slutar vi förminska oss. Varsågod
och läs!” GUDRUN SCHYMAN Moa Gammel (född 1980) är skådespelare, verksam inom både teater och ﬁlm. Podcasten
Genier ﬁck ett enormt genomslag när den startade i mars 2014.
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Understanding Poets and Prophets
Essays in Honour of George Wishart Anderson
Bloomsbury Publishing A rich collection of essays by twenty-eight of Professor G W Anderson's students, colleagues and
successors in Edinburgh, and associates at home and abroad in the worl of Hebrew and Biblical Studies presented in
the year of his 80th birthday

Filosoﬁ
100 Stora Tänkare
Arcturus Publishing Den västerländska ﬁlosoﬁn har en lång och vördnadsbjudande tradition som sträcker sig bakåt till
nästan sexhundra år före vår tideräknings början. 100 stora tänkare presenterar hundra av världens ledande ﬁlosofer
och placerar dem i den tankeinriktning där deras verk ingår. Kunnigt och befriande lättillgängligt klarlägger boken de
tankar som framlagts av många av den västerländska ﬁlosoﬁns största. Det är en idealisk översikt både för dem som
vill få en förklarande introduktion till enskilda ﬁlosofers verk, och för dem som för första gången vill bekanta sig med
ﬁlosoﬁn och de frågor den ställer.

Stora citatboken
Wahlström & Widstrand Här ryms inte mindre än bortåt sex tusen visdomsord från närapå alla världens hörn, allvarliga
och skämtsamma om varandra. Till favoriterna hör La Rochefoucauld ”Alla klagar på sitt dåliga minne men ingen på
sitt dåliga förstånd”, Oscar Wilde ”När folk håller med mig får jag alltid en känsla av att jag måste ha fel, Helen
Rowland ”När en man gör en kvinna till sin hustru är det den största komplimang han kan ge henne – och i regel den
sista”. Svenska ordstäv ﬁnns också med ”Ske Guds vilja, sa pigan, la sig under prästen” liksom ordspråk, bl.a. judiska
”Sov fortare, vi behöver kuddarna!”. Varje författare förses med en liten personnotis varje gång han eller hon dyker
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upp i ett nytt kapitel, så man slipper undra vem den där Christian Morgenstern eller Baltasar Gracián är som har sagt
så kloka saker. Den kloke är långsam i sitt tal och snabb i sin handling.Konfucius, ca 500 f.Kr. Att förlora en ﬁende är
en stor förlust.Drottning Kristina, 1600-talet Det är synd om människorna.August Strindberg, 1800–1900-talet När en
man gör en kvinna till sin hustru är det den största komplimang han kan ge henne – och i regel den sista. Helen
Rowland, 1800–1900-talet Jag behöver inte inledas i frestelse. Jag kan gå själv.Birgitta Andersson, 1900-talet Tänk om
allt är en illusion och ingenting existerar? Då har jag absolut betalat för mycket för min matta. ¨Woody Allen, 1900talet

Hos oss på Chestnut Street
Norstedts När Maeve Binchy avled 2012 förlorade Irland en av sina mest kända och produktiva författare. Vinter i
drömhuset (2014) blev hennes sista roman. I Hos oss på Chestnut Street samlas ett trettiotal noveller skrivna under
ﬂera decennier. Hennes avsikt var att publicera dem i en volym, vilket sker nu. Den irländska berättarlustan, intresset
för den vanliga människan, sättet att skildra miljöerna i det Dublin hon älskade - i Hos oss på Chestnut Street får
Maeve Binchys läsare sin saknad stillad.

Transit  'Norden' och 'Europa'
IASS XXXI 2016
Barkhuis The IASS (International Association for Scandinavian Studies) is the international organization for the research
of Nordic literature, culture and linguistics. Since 1956 the IASS conference has been organized every other year. In
2016, the 31th IASS conference took place in Groningen (Netherlands). This 2016 conference revolved around the 21st
century as an era characterized by dynamics with diﬀerent implications. These ongoing global transitions are reﬂected
in the humanities; the dichotomy between centre and periphery has invaded the literary discourse. In many small
language areas, more translated literature is being published than literature written in the national language. This
implies that cultural mediators play a major role in the production of literature. Their eﬀorts are made visible in a
transnational approach to the history of literature.
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Åtta små ord
Word Audio Publishing När Olivias liv plötsligt vänds upp och ner ﬂyttar hon in hos sin bäste vän Gustav. En av hans
grannar är den mytomspunna författarinnan Harriet Stålstjärna som Olivia länge beundrat. Hon vill inget hellre än att
knacka på Harriets dörr och visa sin uppskattning, men frågan är om hon har mod till det. Tillsammans med
barndomsvännen Charlotta driver Olivia ett framgångsrikt företag, men om hon ska vara helt ärlig känns det inte
speciellt roligt längre. Vågar hon erkänna att hon går och bär på en helt annan dröm? Och tål deras vänskap att de går
skilda vägar? Det är många frågor som snurrar runt i Olivias huvud och mitt i allt står hon alldeles ensam. En oväntad
trädgårdsfest leder till en ny bekantskap, och även om Gustav tycker att det är hög tid för Olivia att börja dejta igen är
hon själv osäker på om hon verkligen är redo. ”Åtta små ord” är en fristående fortsättning på Yvonne Ehns succédebut
”Mina drömmars värde”. En härlig feelgood-berättelse om hur allting kan bli riktigt bra, även det inte blir som man
tänkt sig.

Studies in Mediterranean Archaeology
pocket-book
Malström
Albert Bonniers Förlag "Vem kan hjälpa missbrukaren, uppslukad av sitt beroende, sin hunger, sitt enorma behov? Det
ﬁnns ingen medicin: drogerna är medicinen. Och vem kan hjälpa missbrukarens familj, som så ofta får bära en del av
skulden för deras självdestruktivitet?" Sommaren 2012 hittas Eva Rausing död i sitt hem i London. Hon och hennes
man, Hans Kristian Rausing, hade brottats med ett drogberoende i många år. Nu försöker Sigrid Rausing, förläggare
och författare, förstå vad som hände med familjen. "Malström" är en gripande historia om missbrukets natur, och en
lyrisk och fragmentarisk memoarbok.
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Livet i forntida Rom
Brainy Bookstore Mckrause Staden Rom var tidens största megalopolis, med en befolkning som mycket väl kan ha
överskridit en miljon människor, med en hög uppskattning på 3,6 miljoner. En väsentlig del av befolkningen bodde i
oräkneliga stadscentrum, med en befolkning på minst 10 000 och i ﬂera militära bosättningar, en mycket hög
urbaniseringsgrad enligt preindustriella standarder. De ﬂesta av husblocken var trångt och farligt, invånarna bodde i
ständig rädsla för eld.

Entering Montana
Jan Kallberg Jan Kallberg har samlat ett hundratal kolumner från åren 2000 - 2006 där han ser på Sverige med sin
utlandssvenska utblick. Samtliga kolumner har varit publicerade i tidningen Metro. Jan Kallberg skiljer sig från
medparten av svenska kolumnister på ett antal punkter, först att han verkligen varit där han skriver om och upplevt
det, det andra är att han står till höger om mittfåran, det tredje att han inte skäms för att han har en åsikt - och han
levererar den.

Lätta ditt hjärta
Wahlström & Widstrand Lätta ditt hjärta är tredje delen i Karin Wahlbergs älskade romanserie om människorna kring
lasarettet i Ekstad under 1950-talet. Stina Rudström är äntligen färdig med sin utbildning och stolt och andaktsfull
stiger hon in på Allmänna BB i Stockholm för att påbörja sitt första riktiga arbete som barnmorska. Hon vill vara en
person som kan göra skillnad för andra människor. Hon ser till och med fram emot att få arbeta över. Glänsande
barnkroppar, blod och fostervatten, uppdraget känns både påtagligt och livsbejakande. Sjuksköterskebristen, den
eviga, härjar i Ekstad. Syster Greta, avdelningsföreståndare på Epidemin drar en lättnadens suck när hon får tag i en
ny sköterska till sin avdelning även om hon känner sig lite tveksam till syster Katjas kvaliﬁkationer. Var kommer hon
ifrån egentligen? Lilla Marianne som bara går i andra klass oroar sig för mamma Sonja. Oftast ligger hon i soﬀan när
Marianne kommer hem från skolan. Sonja får medicin från sjukhuset och är trött, så trött. Tant Nancy hjälper henne
och ett par gånger har ambulansen fått hämta henne.
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Amerikakistan
Massolit förlag Ett nytt krångligt fall för kyrkoherde Simon Eldfeldt Karlshamn år 1901. I ett hus hittas en man
halshuggen och omsorgsfullt lagd i en kista. Kort därefter hittas ytterligare ett lik i en likadan kista i hamnen. Ingen
tillfällighet, tror kyrkoherde Simon Eldfeldt och hans systerson, konstapel Ivar Jönsson. Mannen i den första kistan
visar sig vara amerikaresenären och kåkfararen Rudolf Hård. Kyrkoherden misstänker först att den skyldige är en
gammal kumpan till Hård, men sanningen kanske är mer komplicerad än så? Förutom en mördare som härjar i staden
så tampas både kyrkoherden och hans systerson med mer världsliga problem. Jönsson brottas med den egna moralen,
och den fetlagde Eldfeldt försöker undkomma familjens djävulska plan att få honom att äta mindre, något som visar sig
vara hans kanske svåraste uppdrag hittills. Sagt om Strömkarlen: hela tiden underhållande och håller läsarens intresse
vid liv från första sidan till sista. - Aftonbladet Miljöerna från förrförra seklet är snyggt fångade också samtidigt som
deras milda humor lättar upp historien. - Upsala Nya Tidning

Ordet är ditt
Brombergs Bokförlag Alla har vi en historia att berätta. Varje människa bär inom sig det hon varit med om i sitt liv.Att
skriva om det kan vara ett sätt att komma vidare i sin personliga utveckling. Skrivandet ger perspektiv, man sätter ord
på känslor och upplevelser och identiteten får en skarpare kontur. Självinsikten ökar och självförtroendet blir stärkt,
vilket banar väg för att bli en tydligare, mer mogen individ.
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Dark matter
Massolit förlag Vetenskapsmannen Jason Dessen spåddes en lysande framtid men allt förändrades när hans ﬂickvän blev
gravid. Istället för en framgångsrik karriär är han vid 40 års ålder fysiklärare, pappa till Charlie och gift med Daniela.
Är du nöjd med livet? Det är bland det sista Jason hör innan han slås medvetslös. När han vaknar är han fastspänd vid
en bår och omringad av främlingar i skyddsdräkter. En man han aldrig har sett tidigare ler mot honom och säger
Välkommen tillbaka . Men Jason känner inte igen sitt liv. Han har hamnat i en värld där hans fru inte är hans fru och
hans son aldrig blivit född. Jason själv är inte en vanlig lärare utan ett uppmärksammat geni som har åstadkommit
något revolutionerande. Något som borde vara omöjligt. Är det hans gamla liv som är falskt, eller det nya? Jason ger
sig ut på en resa för att hitta tillbaka till sin familj. En resa som tvingar honom att konfrontera de mörkaste sidorna av
sig själv, samtidigt som han kämpar mot en skrämmande, till synes oslagbar ﬁende. Oförutsägbar sci-ﬁ-thriller om hur
långt vi är beredda att gå för att leva livet vi drömmer om.

Bära bud
Roman
Wahlström & Widstrand Två bröder i en livslång fejd med varandra. Den ene förgrundsgestalt inom psykoanalysen,
övertygad om sin egen storhet, den andre alltid i broderns skugga. I sin romandebut gestaltar Håkan Bravinger
bröderna Bjerres komplicerade relation genom några avgörande och dramatiska händelser i deras liv. Brödernas
relation var ständigt laddad, men blev särskilt svår att hantera när Andreas tjugofem år gammal gifter sig med Amelie
Posse, och på smekmånaden nås av beskedet att brodern Poul friat till Amelies mamma, Gunhild. Egendomliga
familjeband, mindervärdeskänslor och sexuella tvångsdrömmar – allt bidrar till att ytterligare komplicera brödernas
relation. Poul Bjerre (1876–1964) tillhörde under några år den inre kretsen kring Freud och introducerade också Freud i
Sverige. Andreas Bjerre (1879–1925) var Pouls yngre bror, utbildad kriminalpsykolog, som i hela sitt liv stod i broderns
skugga. Bära bud bygger till viss del på dagböcker och brev men är ändå en fri gestaltning av brödernas relation.
Håkan Bravinger är född 1968 och har tidigare utgivit två diktsamlingar.
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