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L I S E  T R E M B L A Y

Djur
roman, utkommer januari

Djur
Lise Tremblay
Översättning: Elin Svahn
ISBN: 978-91-89105-17-1
Antal sidor: 152
Utkommer: Januari

Lise Tremblay är född 1957 i Chicoutimi 
i Quebec. Hon debuterade 1990 och har 
sedan dess utkommit med sju prisbelönta 
böcker som översatts till ett flertal språk. 
På svenska finns sedan tidigare Hägern, 
Huset på Saint Pauls väg och Saguenay.

”Mästare på ödesmättad ensamhet … Jag 
får mersmak. Tremblaylängtan.”
 – Anneli Jordahl, Aftonbladet

”Trots mina höga förväntningar blir jag 
inte besviken. Saguenay är storslagen i 
sin långsamma, men förtätade enkelhet, 
och jag längtar genast efter fler verk ur 
detta författarskap.”
 – Anna Lundvik, Sydsvenskan
 

 – Yukiko Duke, SVT Go’morron

Efter Hägern, Huset på Saint Pauls 
väg och Saguenay är den kanadensis-
ka mästaren på kondenserad prosa, 
Lise Tremblay, åter aktuell på svenska 
med sin fjärde bok, Djur.

Tillsammans med sin hund Dan har Benoît 
lämnat familjelivet som tandläkare i Montre-
al för en tillbakadragen tillvaro i Saguenay 
i norra Quebec. Nu är Dan döende, vintern 
närmar sig och inför älgjakten har vargar 
synts till i skogen. Nu ger sig jaktlagen efter 
vargarna vilket väcker gamla gräl till liv 

och på nytt blottar maktstrukturerna i byn.

Dödens annalkande omger Benoît samti-
digt som hans dotter Carole äntligen ska 
genomföra en könskorrigerande operation 
som kan ge hen livet åter.

Med sitt raka, direkta och anekdotbefriade 
språk fångar Tremblay rivaliteten mellan 
stad och land, dödens cykler och relationen 
mellan en far och ett barn i denna korta ro-
man med ständigt närvarande naturmiljöer.



S J Ó N  

Codex 1962
roman, utkommer mars

Codex 1962
Sjón 
Översättning: John Swedenmark
ISBN: 978-91-89105-19-5
Antal sidor: 598
Utkommer: mars

om vilket öde som väntar mänskligheten.
Genom att väva samman dessa berättelser 
med folksagor och sägner har Sjón skapat 
ett internationellt hyllat mästerverk som i 
hyllningar i i bland annat NY Times, The 
Guardian och NY Review of Books jämförts 
med Mästaren och Margarita  och kallats 
en för en isländsk Tusen och en natt.

Sjón föddes 1962 i Reykjavík, där han också 
är bosatt. Med sin surrealistiska poesi och 
sina intrikata romaner, som översatts till 
nära 40 språk, har Sjón sedan debuten varit 

synonym med den isländska litteraturen. 
Han har även författat låttexter till Björk 
och The Sugarcubes, skrivit filmmanus och 
nominerats till en Oscar för librettot till 
Dancer in the Dark.

Med Codex 1962 har Sjón skapat ett 
hisnande mästerverk som spänner 
över 1900-talet i en uppblandning av 
deckargåtor, sci-fi, romantiska roma-
ner och de isländska sagorna. Ett ma-
giskt romanverk som efter en mängd 
internationella priser och hyllningar 
nu utkommer på svenska.

En sommar för 30 år sedan besökte Sjón i 
sällskap med Björk Rabbi Löws grav på den 
judiska begravningsplatsen i Prag. Sjón lade 
en sten på Löws grav och lovade honom att 
en dag återuppliva Löws skapelse Golem 
på Island.

När Codex 1962 nu utkommer har Sjón upp-
fyllt sitt löfte. Trilogin Codex 1962 är en 
hisnande färd genom 1900-talet berättad 
av Jósef Löwe, född samma dag som Sjón 
1962, eller snarare en gång skapad av lera av 
juden Leo Löwe och hans tyska älskarinna 
och fraktad i en hattlåda till Island under 
flykten från Tyskland. 

På ett för Sjón karaktäristiskt sätt med 
fötterna i den sagolika isländska berättar- 
traditionen utgörs Codex 1962 av en för-
bjuden kärlekshistoria i Tyskland under an-
dra världskriget, en deckargåta i Reykjavík 
1962 och en sci-fi-berättelse i dagens Island 



E T E L  A D N A N

Sitt Marie Rose
roman, utkommer maj

Sitt Marie Rose
Etel Adnan
Översättning:  Kajsa Sundin
ISBN: 978-91-89105-16-4
Antal sidor: 122
Utkommer: Maj

mötet mellan öst och väst i Beirut, främ-
lingsfientligheten och viljan att bryta sig loss 
ur landets patriarkala bojor.  En klassiker 
vars ämnen känns igen och är lika aktuella 
i dagens världspolitiska läge som när den 
skrevs under inbördeskriget.

Etel Adnan föddes 1925 i Libanon av föräld-
rar från Grekland och Syrien. Efter studier i 
Paris flyttade hon 1955 till USA. Adnan skrev 
först på franska men har sedan övergått 
till att skifta mellan engelska och franska. 
Protesterna mot Vietnamkriget fick henne 
att börja identifiera sig som amerikansk för-
fattare och hon har prisats som den främsta 
arabisk-amerikanska författaren. Idag är 

hon bosatt utanför Paris. Adnans förfat-
tarskap utgår från den kolonialiserade och 
kvinnans position och kretsar såväl kring 
naturens skönhet som mänskligt våld och 
människans utsatthet. 

På svenska finns hon sedan tidigare utgiven 
med I hjärtat av hjärtat av ett annat land 
och Den arabiska apokalypsen.

Sitt Marie Rose är en postkolonial 
klassiker av den kultförklarade förfat-
taren Etel Adnan som utspelar sig före 
och under inbördeskriget i Libanon.

Spänningarna i Libanon är påtagliga men 
inledningen av Sitt Marie Rose råder ännu 
fred. Tillsammans med sin vän Mounir arbe-
tar Sitt Marie Rose med en dokumentärfilm 
om syriska flyktingar samtidigt som våldet 
tilltar allt mer.

När inbördeskriget bryter ut kidnappas Sitt 
Marie Rose från den skola för dövstumma 
där hon arbetar och avrättas av kristen milis. 
Sju röster inblandade i hennes död avger 
sina vittnesmål om omständigheterna kring 
avrättningen, de är också röster om kriget, 
motsättningarna, fanatismen, oförsonlighet 
och hopp.

Med sällan skådad skärpa och smärtsam 
skönhet skildrar Adnan inbördeskriget, 



Isländsk avantgardism,  
samtid med stort S och Nobelpris!

Ásta Fanney Sigurðardóttir – Evigheters evighet

Ásta Fanney Sigurðardóttir har trollbundit publiken 
på poesifestivaler världen över. Evigheters evighet är 
hennes debutdiktsamling fylld med lekfull, intelligent 
humor och poetisk stringens. En stilfull kombination 
av lyriska bilder, ljud och rytmiskt språk som med sin 
uppfinningslust rullar fram över tungan på läsaren.
 På Island har Evigheters evighet av kritiker utsetts 
till en ”avantgardistisk isländsk klassiker”.

Övers. John Swedenmark 
Utk. mars, 80 sidor
ISBN: 978-91-89105-16-4 F-PRIS: 142 kr

Dmitrij Strotsev – Belarus omkullkastat

Sedan protesterna i Belarus inleddes efter det fingerade 
presidentvalet 9 augusti har poeten Dmitrij Strotsev 
varje dag skrivit en ny dikt, en diktcykel som reflekterar 
över situationen och det hänsynslösa våldet såväl som 
den kraftfulla rörelsen för förändring och en andlighet. 

En diktcykel som kom att bli för mycket för regimen 
som i oktober kidnappade Strotsev med en luva över 
huvudet för att efter långa förhör döma honom till två 
veckors fängelse.
 Strotsev, som på svenska tidigare finns utgiven med 
diktsamlingen Adams tystnad, har av nobelpristagaren 
Svetlana Aleksijevitj omnämnts som Belarus främsta poet. 
Hans poesi rör sig i ett alldeles eget gränsland mellan 
politiska teman, frågor om maktmissbruk, religiositet 
och andlighet. Med Belarus omkullkastat har  han skapat 
en storslagen och lika vacker som skrämmande poetisk 
samtidsskildring.

Övers. Dmitri Plax 
Utk. februari, 96 sidor
ISBN: 978-91-89105-21-8 F-PRIS: 150 kr

Louise Glück – Meadowlands 

Meadowlands är en av Nobelpristagarens Louise Glücks 
absolut mest älskade diktsamlingar, präglad av hennes 
karaktäristiska drag av att skildra den samtida vardagen 

satt i relation den mytologiska världen, i vilken ett stort 
mått av humor vävs in. Här skildras en skilsmässa och 
ett förhållandes söndring parallellt med slitningarna i 
relationen mellan Odysseus och Penelope. Smärtfyllt 
och samtidigt roande fångar Glück hur kärleken falnar 
för att försvinna i intet.

Övers. Stewe Claeson
Utk. december, 80 sidor
ISBN: 978-91-89105-11-9 F-PRIS: 136 kr

Louise Glück – Ett byliv

I Ett byliv skildrar Louise Glück livet i en liten Medel-
havsby. Dikterna närmar sig romanformen, men istället 
för att fokusera på händelseförlopp skildrar de lätt och 
melodiskt vardagslivets pauser och tomrum genom ett 
iakttagande som rör sig mellan hopp och sorgsenhet.

Övers. Jonas Brun
Utk. maj, 80 sidor
ISBN: 978-91-89105-22-5 F-PRIS: 150 kr
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