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Övers. från kroatiska: Djordje Zarkovic  Sidor: 260 isbn: 978-91-89105-41-6

roman, utkommer juli

I dokumentärromanen Beara – en dokumentärroman om hjärnan bakom folkmordet 
i Srebrenica skildras folkmordet i Srebrenica med utgångspunkt i överstelöjt-
nant Ljubiša Beara, mannen under Mladić som organiserade avrättningarna 
och massgravarna.

Ivica Djikić  har gjort en aldrig tidigare genomförd genomgång av förhör, pro-
tokoll och dokument för att skildra dessa brott mot mänsklighet. Resultatet 
blir ett omistligt vittnesmål och en lika fasansfull som påträngande berättelse 
om hur en amiral i jugoslaviska armén fostrad i titoismens anda av broderskap 
och enighet, kunde drivas till att genomföra ett folkmord. Om upprinnelsen 
till Jugoslavienkrigen och domarna som har fallit därefter. 

ivica djikić – 
beara – en dokumentärroman om hjärnan bakom folkmordet i Srebrenica

Den sanna berättelsen om personen som 
organiserade efterkrigstidens värsta brott 
mot mänskligheten i Europa.

bokmässan 
i september



Övers. från engelska: Henrik C. Enbohm  Sidor: 48 isbn: 978-91-89105-42-3

Alvin Pang är Singapores internationellt mest hyllade poet och på svenska tidigare 
utgiven med När barbarerna kommer. 

I Det som ger oss våra namn personifierar Pang i 17 korta sublima prosastycken 
karaktärsdrag och företeelser som Tålamod, Ängslan, Passion, Framgång och 
Förtvivlan och deras inbördes relationer. Genom att ta de mest talande dragen från 
andra människor skildrar de allas våra liv, det som ger oss våra namn.

alvin pang – 
det som ger oss våra namn
poesi, utkommer augusti

sverigebesök 
i augusti



Övers. från engelska: Helena Fagertun  Sidor: 112 isbn: 978-91-89105-43-0

isabel waidner – 
fjollbjäfs
roman, utkommer augusti

Isabel Waidners Fjollbjäfs är en glittrande värld befolkad av GuldSeXUella Staty-
Etter, antidragkings, frifräsardetektiver, en transarmé utrustad med hjälmar i form 
av frågetecken och husdjur som det skriker flata om. Alla lägger sig i intrigen. Ingen 
har kontroll över intrigen. Överraskningar inträffar så klart: En pseudovetenskaplig 
studie leder till faktiska resultat. Ett digitalt experiment blir viralt. Hundratals läpp-
stiftsmärken återupplivar en döende kropp. 

Fjollbjäfs iscensätter vad som händer när de rättighetsberövade sakerna bestämmer. 
Packet styr allt och de gör skillnad. Isabel Waidner har kallats för det queera avantgar-
dets framtid och hens romaner har prisat med bland annat Goldsmith Prize, Republic 
of Conciousness Prize och det tyska priset till Årete bästa roman i översättning. Hen 
är också musiker i bandet Klang och initiativtagare till föreläsningsserien Queers 
Read i London.

“Jag är helt hänförd av denna för-
trollande, hysteriska, skrävliga, språk-
metamorfoserande roman. Det queera 
avantgardets framtid är trygg med Isabel 
Waidner.”
  – Olivia Laing



jachym topol – 
en känslig själ
roman, utkommer september

Övers. från tjeckiska: Marie Wenger Sidor: 360 isbn: 978-91-89105-44-7

Tjeckiens främste samtidsförfattare Jáchym Topol är tillbaka på svenska 
med den internationellt prisade romanen En känslig själ. Här speglar 
Topol dagens Europa genom en skådespelares irrfärder runt kontinen-
ten på väg mot karnevaliska och morbida upptåg i hemlandet. En resa 
genom ett Europa alltmer präglat av populism, främlingsfientlighet och 
Rysslands invasion av Ukraina, från vilken man lyckas fly med Gérard 
Depardieu i koppel.

Groteskt, underhållande och stundtals brutalt skildras de som försöker 
finna sin plats i ett nytt samhälle och hur de reflekterar över kärlek, 
religion, vänskap, politik och döden. Råskinn, med känsliga själar.

“En bullrig pikaresk fylld av mörk humor 
och fantasifulla legender.
 – Times Literary Supplement

bokmässan 
i september



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: Jonas Brun & Stewe Claeson  Sidor: 60 isbn: 978-91-89105-45-4

louise glück – 
vinterrecept från kollektivet
lyrik, utkommer september

Vinterrecept från kollektivet är Louise Glücks första diktsamling public-
erad efter att hon tilldelades Nobelpriset i litteratur. Dikter som präglas 
av en spöklik känsla och som kommer en lika nära som kammarmusik.
Intim dikt stor nog att rymma en hel livstid: ålderdomens gåvor och för-
luster, småflickornas stoj i baksätet, ett pass bortglömt på hotellrummet, 
en systers död, solstrålarnas värmande sken och dess ljus betraktat mot 
solens mörker.



bart moeyaert – 
helium
lyrik, utkommer oktober

Övers: Lisette Keustermans & Eva Runefelt Sidor: 48 isbn: 978-91-89105-46-1

Bart Moeyaert är inte enbart ALMA-prisad barn- och ungdomsboks-
författare. Han är också en av Belgien mest älskade och lästa poeter. 
Nu introduceras han på svenska som poet med diktsamlingen Helium.

Ungdom, kärlek och föräldrars vitalitet: allt är flyktigt, allt försvinner. 
Tiden är omöjlig att fånga, men Moeyaert sätter ändå ord på den, och 
fångar tidens flykt i dess vardaglighet. För att ta farväl är trots allt att 
börja om, om än mot ens vilja, vilket dikterna i Helium bär vittnesmål om.



Översättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖversättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖversättning från engelska: Helena Hansson  Sidor: 72 isbn: 978-91-89105-47-8

kayo chingonyi – 
en blodsmitta
lyrik, utkommer oktober

Med sin debutdiktsamling Kumukanda slog brittiske Kayo Chingonyi världen 
med häpnad. Nu utkommer hans andra lika hyllade diktsamling En blodsmitta 
i svensk översättning.

Från stranden av Zambezifloden till London och Leeds talar dikterna i En blod-
smitta om hur avstånd och tid, nationer och historia kan komma att kollapsa 
inom ens kropp. Med återhållen kraftfullhet och Chingonyis signifikativa ly-
riska musikalitet skildras Englands koloniala historia, ursprunget till HIV och 
överlevarnas skuldkänslor. Dikterna blir till en berättelse om olika arv och om 
människorna och platserna som rinner i vårt blod.

“Chingonyis ärliga och återhålla 
passion berör på djupet”.
  – The Guardian



Marko Đorđić, från Vojnovićs hyllade debut Blattejävlar!, återvänder till Ljubljana 
ett decennium efter att han blev ivägskickad till Bosnien. För var dag, medan 
Slovenien vinner match på match i basket-EM, blir det uppenbart för Marko 
att han inte hör hemma där. Med sina vänner delar han bara nostalgi och tio år i 
ett Bosnien präglat av nationalism och krigstrauma har förvandlat en förvirrad 
tonåring till en känslomässigt rubbad ung man vars inre värld är en spegelbild av 
den omkringliggande.

Marko återvänder är Goran Vojnovićs fjärde roman i svensk översättning efter Blatte- 
jävlar!, Jugoslavien mitt hemland och Under fikonträdet. Med sin omisskännliga 
blick fångar Vojnović här utan- och mellanförskap och lyckas skildra de samhälleliga 
bakslagen i före detta Jugoslavien. 

goran vojnović  – 
marko återvänder
roman, utkommer november

Översättning från slovenska: Sophie Sköld Sidor: 340 isbn: 978-91-89105-48-5



Översättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖversättning från franska: Elin Svahn Sidor: 324 isbn: 978-91-89105-XX-XÖversättning från turkiska: Ulla Lundström  Sidor: 152 isbn: 978-91-89105-49-2

asli erdogan – 
requiem över en förlorad stad
roman, utkommer november

I centrum för Aslı Erdoğans slingrande vackra text står staden Istanbul och gränderna
i Galata, nu övervakade som en vidöppen labyrint. Det är med minnena därifrån
Erdoğan i exilen tecknar ett rekviem över ensamheten och det förlorade hemlandet.
Minnen från barndomen och av sin moder, av konsekvenserna för sitt politiska, 
konstnärliga och feministiska engagemang. Att skriva blir möjligheten att röra vid 
det osynliga i allt som skrivs.

Requiem över en förlorad stad är Tucholskyprisade Aslı Erdoğans fjärde bok i svensk 
översättning och den första skriven från sin påtvingade exil efter sin tid i fängelse 
och den turkiska regimens förföljelser av henne. 

“Requiem över en förlorad stad är en 
fragmenterad och poetisk romanberät-
telse. Bilder från barndomen kommer 
tillbaka. Oskulden är borta. Alla löften och 
drömmar har blivit gamla.
  – Le Figaro
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