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Övers. Rita Kristola Wiklund & Filippa Kindblom  Sidor: 128 isbn: 978-91-89105-35-5

valeria luiselli – 
berätta hur det slutar
essä, utkommer mars

Det senaste året har 1,7 miljoner flyktingar försökt ta sig över USA:s gräns mot 
Mexiko. Familjer splittras, barn sätts i häkten och många försvinner i öknen.
 Utifrån sitt frivilligarbete som tolk för ensamkommande flyktingbarn i 
migrationsdomstolen i New York och de 40 frågor som där ställs till barnen för 
att avgöra deras öde, skriver prisade Valeria Luiselli om flyktingströmmen av 
centralamerikanska barn vid gränsen. Om vad de flyr ifrån, om den livsfarliga 
flykten, om de som försvinner, om den amerikanska migrationspolitiken och 
det inhumana bemötandet vid gränsen.

En skakande skildring av USA under Trump och en politik som fortsatt under 
Biden. En vittnesröst åt tusentals ensamkommande som vi i Europa sällan hör 
berättas om. Med efterord av Patricia Lorenzoni.

“Precis som i sina hallucinatoriska och upp- 
finningsrika romaner ger Luiselli prov på sin 
skicklighet som berättare samtidigt som hon 
brottas med frågor om nationalism.”

– The New Yorker



Övers. från engelska: Erik Andersson  Sidor: 208 isbn: 978-91-89105-34-8

I en strikt hållen och isolerad mennonitkoloni i Bolivia drogas och våldtas under flera 
år byns kvinnor om nätterna. Många av dem tror att de blivit överfallna av demoner 
och deras vittnesmål avfärdas som kvinnlig hysteri.

Kvinnor som pratar är Miriam Toews prisbelönta och bästsäljande fiktiva föreställ-
ning om verkliga händelser som förra decenniet utspelade sig i en koloni för den 
amishliknande sekten mennoniter. Ett rådslag mellan kvinnorna om de ska stanna 
och förlåta eller ge sig av ut i en för dem okänd omvärld.
 En explosiv roman vars rappa dialog trollbinder läsaren, och som nästa år har 
filmpremiär med bland andra Frances McDormand och Rooney Mara och om vilken 
Margaret Atwood skrivit:

”Missa inte den här! Den här fantastiska, sorgliga, chockerande, men gripande romanen, 
baserad på verkliga händelser, kunde vara tagen direkt från Tjänarinnans berättelse.”

miriam toews – 
kvinnor som pratar
roman, utkommer februari

sverigebesök 
i mars

“Toews är briljant på att genom dialog forma 
karaktärer och relationer, och porträtterar varje 
kvinna med kärleksfull precision . . . Den är tidlös 
och fylld av universell kvalitet.”

– The Guardian



Övers. från slovenska: Ann-Sofie Öhman  Sidor: 216 isbn: 978-91-89105-37-9

katja perat – 
masochisten
roman, utkommer maj

I romanen Masochisten berättar Nada, Leopold von Sacher Masochs 
dotter, om sin resa genom Österrike-Ungern kring förra sekelskiftet. 
Från det att hon hittas bland vargar i Lemberg 1874 till slutet vid havet i 
Trieste 1912. En resa på vilken hon möter och samspråkar med imperiets 
kulturella elit såsom Gustav Klimt, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, 
Alma Mahler och Theodor Herzl.

Underhållande och underfundigt flirtar Katja Perat med tidens stora 
författarskap för att skriva fram den plågade och övergivna Nada och den 
kvinnliga masochismen i att ge kropp åt alla männens smärtor och bördor.

“Vi kan inte undgå att känna Nadas stora 
frustration över sin tids blindhet – grunden 
till vår egen brist på jämställdhet. Genom att 
levandegöra de idéströmningar som ligger 
till grund för stor del av 1900-talstänkandet, 
hjälper Perat oss att se dess väsentliga, stors-
lagna tondövhet.”

– LA Review of Books



gloria gervitz – 
migrationer 1976-2022
lyrik, utkommer mars

Övers. från spanska: Hanna Nordenhök Sidor: 280 isbn: 978-91-89105-38-6

I snart ett halvt sekel har mexikanska Gloria Gervitz skrivit på samma 
dikt. En dikt i ständig förvandling och förflyttning – Migrationer. Ett 
ständigt levande verk där stycken läggs till, försvinner och återkommer 
mellan åren.
 Ett verk som aldrig når sin slutpunkt men där Gervitz i den senaste 
utgåvan av detta lyriskt vindlande flöde reflekterar allt mer över åldrandet 
och blickar tillbaka på sin egen skapandeprocess.
 Med efterord av Burcu Sahin och Gabriel Itkes-Sznap.

ständigt 
nobelpristippad

“Gervitz poesi har superkraften att kunna 
spränga sin läsares identitet och sätta ihop den 
igen, till en gnistrande discokula av splitternya 
infallsvinklar på tillvaron, från sexualitetens 
glansiga bergochdalbanor via politikens botten- 
frusna tundror till den vanvettiga slump det är 
att överhuvudtaget vara född.”

– Expressen



Översättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖversättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖvers. från f lamländska: Per Holmer Sidor: 88 isbn: 978-91-89105-36-2

tom van de voorde – 
din tyngdkraft min fjäder
lyrik, utkommer mars

Tom Van de Voordes dikter rör sig likt oförfalskade tankar mellan miss-
tro och ilska, humor och vemod. Stundom stannar de upp i en tystnad 
som omedelbart drunknar i sin omgivning. Tankar på halvuppfyllda 
önskningar och en vag uppfattning om frihet innan ingenting annat än 
att göra ingenting återstår.

Tom Van de Voorde är den främste yngre flamländska poeten i Belgien.
Känsligt iakttar han såväl naturen som samhället och räds varken absurda 
bilder eller lingvistiska krumbukter.



barys pjatrovitj – 
belarus: fresker
lyrik, utkommer maj

Övers. från belarusiska: Dmitri Plax Sidor: 54 isbn: 978-91-89105-39-3

Belarusiske Barys Pjatrovitj är tidigare utgiven på svenska med Torget 
(en kärlekshistoria) och Fresker. 
 Som ordförande i det numera upplösta oberoende belarusiska författar- 
förbundets sattes han i somras i husarrest. I  Belarus: Fresker skriver 
han dikter som bär på en okuvlig tilltro till det litterära uttryckets fulla 
frihet, dikter som tillkommit efter den folkliga resningen efter förra 
årets illegitima presidentval. 

Dikter som lågmält skriker ut sin avsky över våldet och rädslan det skapar, 
och samtidigt bär på hopp om framtiden och folkets vilja.
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