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Victoria Rixer. Foto: Anna Ledin Wirén.
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KRIGET, PAPPA
Ett tillförlitligt sifferminne
Victoria Rixer

10 APRIL. Pappa var finnen i vår familj när jag 
växte upp. Pappa och farfar. Inte vi, vi var svenskar. 
Det kom aldrig på tal att jag eller mina syskon skul-
le få hemspråksundervisning i skolan. Vad skulle vi 
med det till? Finskan var industriarbetarnas språk, 
städtanternas, alkisarnas; ett språk genomkorsat av 
våld och förtryck. Pappa hade andra planer för oss. 
Han sa: det finns ingenting som är omöjligt, du 
kan göra allt du vill.

Det sägs att det tar tre generationer att lämna 
ett krig. Kriget, pappa sträcker sig från finska in-
bördeskriget 1918, via en barnhemssal i Tammer-
forstrakten och mentalsjukhuset Beckomberga, 
till ett långt samtal mellan en far och hans vuxna 
dotter i ett kök i en mellanstor, mellansvensk stad 
hundra år senare.

Min farfars far, som slogs på de rödas sida under 
finska inbör deskriget 1918, överlevde. Min farfar 
tog sig igenom Vinterkriget. Min far klarade liv-
hanken som nyfödd under Fortsättningkriget.

Victoria Rixer (f. 1974) bor i Stockholm och är 
litteraturvetare, journalist och programledare för 
Finnjävlarpodden på Sveriges Radio. Kriget, pappa 
är hennes debutbok.

ISBN inbunden

978-91-87777-35-6

Antal sidor och format

ca 200 sidor, 135x210 mm
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Sara Heyman. Foto: Rikkard Häggbom.
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Sara Heyman

SJUKT, SYSTER!
Sara Heyman

25 APRIL. För den som följer vårddebatten är det 
tydligt att sjuksköterskeyrket ännu ofta betraktas 
som ett kall. Varför? Därför att det handlar om 
kvinnor.

Men berättelsen om sjuksköterskan är ett unikt 
kapitel i vår historia. Historien är full av starka, 
drivande kvinnor som lämnat avtryck in till våra 
dagar.

Med lika delar humor och jävlar anamma be-
skriver Sara Heyman hur stereotypa bilder av sjuk-
sköterskan fortsätter att verka och stå i vägen för 
högre löner och bättre arbetsvillkor.

Sara Heyman (f. 1981) är bosatt i Stockholm, medi-
cinjournalist på Läkemedelsvärlden och legitime-
rad sjuksköterska. Tidigare reporter och producent 
på Sveriges Radios Ekot. Sjukt, syster! är hennes 
debutbok.

ISBN danskt band

978-91-87777-36-3

Antal sidor och format

ca 160 sidor, 135x210 mm
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Strax efter midnatt den 31 december 
samma år ringde jag min mor för att önska henne 
gott nytt år. Hon svarade: »Kliniken ringde allde-
les nyss. Din pappa dog för en timme sedan.« Jag 
gillade honom inte. Jag hade aldrig gillat honom. 
Jag hade vetat om att han bara hade månader och 
till sist bara några dagar kvar i livet och ändå inte 
gjort någonting för att återse honom en sista gång. 
Vad skulle det tjänat till förresten? Han skulle ändå 
inte ha känt igen mig. I själva verket hade vi inte 
känt igen varandra på år och dag. Den avgrund 
som öppnats mellan oss i min ungdom hade un-
der årens lopp vidgats ytterligare och vi hade blivit 
främlingar för varandra. Vi delade ingenting och 
ingenting knöt oss till varandra. Det var åtminsto-
ne vad jag trodde, eller så gärna velat tro, eftersom 
jag intalade mig att man kunde leva åtskild från sin 
familj och uppfinna sig själv genom att vända ryg-
gen åt sitt förflutna och åt personerna som befolkat 
ens historia.
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TILLBAKA TILL REIMS
Didier Eribon

MAJ. I Tillbaka till Reims (Retour à Reims) söker 
sig Didier Eribon tillbaka till hemstaden för att re-
flektera kring den sociala skammen. På vägen till 
frigörelse har författaren förträngt sin uppväxt och 
arbetarbakgrund.

Mer än halva livet har den franske sociolo-
gen levt som öppet homosexuell i kosmopolitiska 
storstadsmiljöer, på betryggande avstånd från den 
nordfranska arbetarkultur han flydde i sin ung-
dom. I sina akademiska arbeten om sexuell skam 
har han med tiden etablerat sig som en av Frankri-
kes ledande queerteoretiker. Men genom resan till 
Reims inser han hur lite han under alla dessa år 
velat befatta sig med en annan typ av skam: den 
sociala skammen.

Didier Eribons banbrytande essä hyllades av Le 
Monde, Libération, L’Express och andra tidningar 
när den gavs ut 2009. Den har gjort stort intryck 
på debatten om högerpopulistiska Front Nationals 
framgångar inom arbetarklassen och översatts till 
flera språk.

Den tyska utgåvan som gavs ut under 2016 har i 
skrivande stund sålt i över 80 000 exemplar.

ISBN inbunden

978-91-87777-34-9

Antal sidor och format

ca 300 sidor, 135x210 mm

Översättning

Johan Wollin
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ORBÁNISTAN
Rädsla och avsky i det illiberala Ungern
Joakim Medin

APRIL. I flera år har Ungerns premiärminister 
Viktor Orbán skaffat sig ett allt hårdare grepp om 
makten genom att rensa ut meningsmotståndare 
och skapa en ny, lojal samhällselit. Regeringspar-
tiet Fidesz kontrollerar merparten av alla medier 
och grundläggande demokratiska funktioner har 
monterats ned. En skrämselkultur har återvänt i 
samhället och Orbán har själv sagt sig vilja bygga 
ett illiberalt system.

Vad är det egentligen som händer i Ungern? 
Joakim Medins reportagebok ger en bakgrund till 
Orbáns auktoritära styre. Genom möten med re-
geringsföreträdare, oppositionella och vanliga ung-
rare skildrar han hur regeringen utnyttjat flykting-
krisen och rädslan för terrorism för att behålla ett 
stort folkligt stöd. Regeringen vägrar ta emot EU:s 
kvotflyktingar och sprider idén om en konspiration 
ledd av den judiske finansmannen och filantropen 
George Soros, i syfte att islamisera Ungern – en 
kampanj med antisemitiska inslag.

Men Orbáns främlingsfientliga och euroskep-
tiska retorik har också gett honom anhängare inom 
Europas högerradikala rörelser. Bland dessa finns 
flera SD-profiler som själva migrerat till Budapest. 
Visar Ungern vägen till ett splittrat, auktoritärt Eu-
ropa? Eller kan utvecklingen fortfarande vändas? 

Joakim Medin är frilansjournalist som bevakat 
Ungerns politiska utveckling i flera år. Hans se-
naste bok är Kobane: den kurdiska revolutionen och 
kampen mot IS.

ISBN danskt band

978-91-87777-37-0

Antal sidor och format

ca 250 sidor, 135x210 mm

Joakim
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GAUTAMPURI

DEN TROPISKE DETEKTIVEN
Zac O’Yeah

27 AUGUSTI. En ny skröna av kultförfattaren Zac 
O’Yeah! Den tropiske detektiven är den tredje ro-
manen i den bästsäljande Mr Majestic-trilogin. 
Den här gången hamnar antihjälten Hari Majestic 
i knipa under sitt pass som bankomatvakt. För att 
lösa fallet kan han lyckligtvis anlita sin egen detek-
tivbyrå Diamond & Majestic. Intrigen utvecklas 
till en halsbrytande resa från Bangalore till Göte-
borg och bland mycket annat ett kärt (nåja) möte 
med folktjänsteman Herman Barsk från hyllade 
Tandooriälgen (2006).

Zac O’ Yeah (Sakari Nuottimäki) är född i Finland 
1967, uppvuxen i Göteborg och bosatt i Bangalore. 
Har bl.a. skrivit Augustprisnominerade Gandhi-
biografin Mahatma! och reseskildringen Guru.

Om Operation: Operation (2015):
Roligt? Ja, mer än så: heltokigt – Borås Tidning

Underhållande lektyr ... svindlande äventyr i kontras-
ternas Bangalore ... O’Yeah är som vanligt en underhål-
lande guide som rör sig hemtamt i Bangalores gränder 
och i karaktärernas vardag – Uppsala Nya Tidning

Om Operation Sandalwood (2014):
Zac O’Yeahs prosa är närmast psykedelisk och rasan-
de rolig, man sugs in i en ohejdad rabelaisk eskapism 
som man aldrig vill ska ta slut – Dala-Demokraten

Om Tandooriälgen (2006):
På en gång postapokalyptisk dystopi, burlesk sam-
hällssatir och makaber noir är Zac O’Yeahs Tandoori-
älgen inte bara med svenska mått mätt något av det 
mest utflippade jag läst på år och dag – Aftonbladet

ISBN inbunden

978-91-87777-39-4

Antal sidor och format

ca 300 sidor, 135x210 mm

Zac O’Yeah. Foto: Clare Arni.
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JULIAS HEM FÖR VILSNA VARELSER
Ben Hatke

SEPTEMBER. Julia slår sig ner i ett nytt grann-
skap med sitt vandrande hus. Till en början trivs 
hon bra, men är det inte lite väl tyst? För att få säll-
skap sätter Julia upp en skylt: »Julias hem för vilsna 
varelser«. Snart delar hon sitt hem med goblins, 
sjöjungfrur, féer och till och med en drake. Nu är 
det inte längre tyst och tråkigt - istället får Julia 
kämpa för att få de nya gästerna att uppföra sig!

Ben Hatke är författare, konstnär och serieteckna-
re, känd för sin bästsäljande bokserie Zita i rym-
den. Hans vackert illustrerade och fantasifulla bil-
derböcker är något utöver det vanliga, och tål att 
läsa om och om igen. Nu kommer de äntligen på 
svenska.

Sagt om Ingen tycker om en goblin (utgiven novem-
ber 2017, se sidan 18):

höstens klart gulligaste bilderbok – Dagens ETC

ett mysigt sätt att släppa in magin och fantasin i var-
dagen ... blir snabbt en favorit hos barn i förskoleål-
dern (och inte minst hos vuxna högläsare) –LFT

ISBN inbunden

978-91-87777-38-7

Antal sidor och format

40 sidor, 290x230 mm

Be
n 

Ha
tk

e.
 F

ot
o:

 R
os

e 
Tu

rn
er

.



14

ORD
NINGS
VAKTER

KOLBJÖRN GUWALLIUS

NÖDLÖSNINGEN
SOM BLEV PERMANENT

ORDNINGSVAKTER
Nödlösningen som blev permanent
Kolbjörn Guwallius

Det var aldrig meningen att de skulle bli särskilt 
många. Det var aldrig tänkt att de skulle finnas 
överallt. I stället var de närmast ett tillfälligt svar på 
polisbristen. Men snart 40 år senare tar den egent-
liga polisen allt fler steg tillbaka från ordningshåll-
ningen och ersätts av ordningsvakter – utan att nå-
gon riktig debatt har förts eller några lagar ändrats.

Ordningsvakter har efter en kort kurs på tio da-
gar befogenhet att använda våld och andra polisi-
ära maktmedel. Men de har inte bara långtgående 
rättigheter gentemot andra, de har också själva ett 
utsatt yrke. Ordningsvakter möter risker i en var-
dag full av berusade och nyckfulla personer, risker 
som de inte har fått verktyg att hantera.

Journalisten Kolbjörn Guwallius gör en unik 
genomgång av yrkets historia och beskriver insti-
tutionens världsunika roll i samhället. Genom ett 
wallraffreportage inifrån ordningsvaktsutbildning-
en får läsaren veta hur lagens förlängda arm förbe-
reds på ett oförutsägbart och ibland farligt arbete.

Kolbjörn Guwallius (f. 1977) är frilansjournalist 
och författare bosatt i Malmö. Han har tidigare 
skrivit bl.a. Grip till varje pris på Verbal förlag.

Guwallius skildring är viktig och upplysande 
– Aftonbladet
Att läsa frilansjournalisten Kolbjörn Guwallius 
wallraffande inifrån utbildningen är svindlande 
– Sydsvenskan

ISBN danskt band

978-91-87777-27-1

ISBN e-bok

978-91-87777-30-1

ISBN ljudbok

978-91-87777-31-8

Antal sidor och format

288 sidor, 135x210 mm

U T E  N U !

Kolbjörn G
uw

allius. Foto: Kooliproduktion.
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FREDRIK EDIN

ISBN häftad

978-91-87777-28-8

ISBN e-bok

978-91-87777-32-5

Antal sidor och format

80 sidor, 135x210 mm

EXKLUDERANDE DESIGN
Fredrik Edin

De senaste åren har fenomenet exkluderande de-
sign blivit alltmer uppmärksammat. Det kan hand-
la om bänkar som inte går att ligga på eller oljud 
som fungerar avskräckande. Syftet är detsamma: 
att utesluta vissa grupper från exempelvis torg och 
köpcentrum.

Ett samhälles värdighet kan mätas i hur det be-
handlar sina mest utsatta. Så när hemlösa, ungdo-
mar och fattiga missbrukare numera ofta hänvisas 
någon annanstans tyder det på en ny syn på fat-
tigdom.

Fredrik Edin argumenterar för att exkluderande 
design fyller en ideologisk funktion och att föränd-
ringen av staden kan förklaras av utvecklingen från 
produktions- till konsumtionssamhälle. De avvi-
sande bänkarna rättfärdigar och vänjer oss vid en 
samhällsordning där medborgarna delas in i goda 
respektive otillräckliga konsumenter.

En poäng med exkluderande design är att den 
verkar i det tysta. Att på samma gång dölja och 
förstärka maktrelationer är det underliggande syf-
tet, inte att lösa några samhällsproblem.

Fredrik Edin (f. 1967) är journalist, författare och 
universitetslärare. Han har skrivit manus för lång-
film och tv samt medverkat i Sveriges Radio, DN, 
Darling och Arbetaren. Han har arbetat som pro-
ducent på Kulturhuset i Stockholm samt för den 
uppmärksammade reklambyrån Studio Total. I dag 
är han doktorand i medie- och kommunikations-
vetenskap vid Karlstads universitet.

U T E  N U !
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ISBN danskt band

978-91-87777-21-9

Antal sidor och format

134 sidor, 135x210 mm

KASINOLANDET
Bostadsbubblan och den nya svenska modellen
Per Björklund

Under 2000-talet har bostadspriserna ökat snabbt. 
Många har blivit ”rika på att bo”, samtidigt som 
hushållens skuldberg växt till rekordnivåer och bo-
stadsbristen förvärrats. Samtidigt växer riskerna i 
det finansiella systemet, vars tillgångar överstiger 
Sveriges BNP fyra gånger om. Var och en av de 
fyra storbankerna beskrivs som too big to fail – så 
stora att de måste räddas av staten vid en kris.

Kasinolandet: Bostadsbubblan och de nya svenska 
modellen visar hur bostadspriser eldats på av spe-
kulation och förväntningar på stigande priser. För 
varje dag ökar risken att uppgången vänder och 
följs av en krasch som drar med sig hela ekonomin 
i en djup kris.

Boken beskriver de politiska förändringar från 
90-talet och framåt som banat väg för bostadskri-
sen och gjort svenskarna till ett av världens mest 
skuldsatta folk. Men här presenteras också idéer 
och förslag om hur vi kan undvika framtida fi-
nanskrascher och lägga grunden till en hållbar och 
rationell bostadsmarknad.

Per Björklund är journalist som bevakat bostads-
marknaden i flera år. Han har tidigare gett ut re-
portageboken Arvet efter Mubarak: Egyptens kamp 
för frihet.

En välskriven och sammanhållen berättelse om hur 
Sverige riskerar hamna i en finanskris – Aftonbladet

U T E  N U !

Per Björklund. Foto: Verbal förlag.
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VAD ÄR EGENTLIGEN FASCISM?
Kalle Johansson

Ordet fascism används ofta av politiker och jour-
nalister idag. Men vad betyder det egentligen? Vi 
pratar ofta om vad fascisterna i Tyskland och Ita-
lien gjorde, men inte så mycket om hur de pratade 
och tänkte. Vad utmärker den fascistiska ideologin?

Kalle Johanssons unika seriebok är en lättill-
gänglig introduktion till ett komplext ämne och 
utgör ett utmärkt underlag för samtal kring natio-
nalism och fascism förr och nu.

Boken baseras på ett samtal med historikern 
Lena Berggren, lektor på institutionen för Idé- 
och samhällsstudier, Umeå universitet. Hon har 
också skrivit ett efterord till boken.

Vad är egentligen fascism? har även uppmärk-
sammats utomlands och kommer under 2018 ut i 
en tysk översättning.

Kalle Johansson (f.1979) är serietecknare och gra-
fisk formgivare med utbildning från Konstfack i 
Stockholm. Han är framför allt inriktad mot do-
kumentära tecknade serier.

Ett pedagogiskt mästerverk – Göteborgs-Posten

Lyckad kombination 
av forskning och humor 
– Aftonbladet
En rasande bra bok 
– Go’kväll, SVT

ISBN inbunden

978-91-87777-23-3

Antal sidor och format

52 sidor, 195x195 mm

U T E  N U !
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ISBN inbunden

978-91-87777-26-4

Antal sidor och format

40 sidor, 290x230 mm

INGEN TYCKER OM EN GOBLIN
Ben Hatke

Goblin bor i en mysig grotta med råttor, fladder-
möss och sin enda vän, Skelettet. Varje dag leker 
Goblin och Skelettet med grottans skatter. Men 
en dag stormar en grupp äventyrare in. Plundrarna 
vänder upp och ner på stället, stjäl alla skatter och 
försvinner med Skelettet!

Nu är det upp till Goblin att ställa allt till rätta. 
Men först måste han lämna grottan på egen hand 
och upptäcka hur resten av världen känner inför 
en goblin.

Höstens klart gulligaste bilderbok – Dagens ETC

Ben Hatke är författare, konstnär och serieteck-
nare, känd för sin bästsäljande bokserie Zita the 
Spacegirl och sina fantasyinspirerade bilderböcker. 
Hans charmiga och fantasifulla böcker uppskattas 
lika mycket av barn som av vuxna. Ingen tycker om 
en goblin är den första av Ben Hatkes barnböcker 
som nu ges ut på svenska. Populär bland barn från 
3-6 år.

2018 ger Verbal förlag ut Ben Hatkes Julias hem för 
vilsna varelser, se sidan 13.

U T E  N U !

Ben Hatke. Foto: Rose Turner.
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