
Magnus Linton
Knark. En svensk historia

1978 slog Sveriges riksdag fast att narkotika är ”främ-
mande för svensk kultur”. Därmed tog bygget av det 
narkotikafria samhället sin början. Folkhemmet skulle till 
varje pris skyddas från missbrukarna, och än idag utgår 
den svenska narkotikapolitiken från separationen mellan 
”svensken” och ”knarkaren”.
 Enligt många har den här politiken varit en välfärds-
historisk succé, enligt andra har den dödat, sårat och 
marginaliserat människor.
 Magnus Lintons nya bok är ett gatureportage om 
 Sveriges syn på narkotika. Helt utan lojaliteter och till-
rättalägganden tecknar han de ljusa och mörka sidorna 
hos vår narkotika politik; dess politiska rötter, aktuella 
status och sannolika framtid.

Magnus Linton (f. 1967) har gett ut flera uppmärk sammade 
 reportageböcker. Cocaina från 2010 blev augustnominerad.

Martina Montelius
Oscar Levertins vänner

62-åriga Boel är Kulturtant enligt konstens alla regler. 
Hon är också en kvinna med ett vilt känsloliv, full-
ständigt förlamad av ångest, vrede och sexuellt begär.
 På en författarkryssning bestämmer sig Boel för att 
släppa alla hämningar. Hon går på en erotisk bärsärka-
gång bland såväl medresenrärerna som båtpersonalen. 
Men när hennes utläggningar om Joyce Carol Oates 
ointresserat avfärdas i kön till lunchbuffén börjar hon 
smida mordplaner. Och samtidigt pågår en existentiell 
uppgörelse inom Boel. Hon behöver göra upp med sig 
själv och sin egen historia.

Martina Montelius är konstnärlig ledare för  Teater Brunnsgatan 
Fyra. 2013 debuterade hon som  roman författare med den originella 
och älskade Främlings leguanen. Sin nya roman beskriver hon 
som ”en existentiell och sexuell thriller”.
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Mattias Hagberg
De användbara

December 1938. Den unge läkaren 
Ludwig Malmström blir kommende-
rad till en anstalt för sinnesslöa i Jämt-
land för att utreda en smitta som på 
kort tid börjat ta livet av de intagna. 
Steg för steg förvandlas Malmströms 
tillvaro till en mardröm.
 Tyskland rustar för raskrig och i 
Sovjet pågår utrensningar av oliktän-
kande. Utopierna ska bli verklighet 
och en ny mänsklighet ska födas. Hur 
hänger det ihop med vad som händer 
på en anstalt i Jämtland?
 De användbara är en gotisk skräck-
berättelse, och samtidigt en historisk 
roman om de rasbiologiska idéer 
som präglade Europa under åren före 
andra världskriget.

Mattias Hagberg är reportagejournalist och  
författare. De användbara är hans andra roman, 
och på flera plan en syskonbok till Rekviem för  
en vanskapt (2012).
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Utk. februari, inbunden
ISBN 978-91-7389-478-4
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Anna-Lena Lodenius
Vi säger vad du tänker. Högerpopulismen i Europa
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Roland Paulsen
Vi bara lyder. En bok  
om Arbetsförmedlingen

En egensinnig och personlig uppgörelse 
med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-
politiken, arbetslinjen – och i förlängning-
en med hela idén om arbetets nödvändig-
het. Sociologen Roland Paulsens bok är 
full av svart humor, men den utreder också 
de idéer om plikt och lydnad som ligger 
bakom tanken om att alla måste jobba.

Anna-Lena Lodenius
Vi säger vad du tänker.  
Högerpopulismen i Europa

Anna-Lena Lodenius är en av Sveriges 
främsta experter på främlingsfientliga 
rörelser. Hennes nya bok är ett reportage 
om de nya högerpopulistiska partier som 
breder ut sig i Europa. Också ekonomiskt 
välmående länder har dessa partier i sina 
parlament. Varför händer det här?
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Ulrika Kärnborg
Klickokratin. Nya medier och en gammal journalistroll

Reporterjobbet inte är något framtidsyrke, det vet alla vid det här laget. 
Tidningar läggs ner och redaktioner bantas, och journalisterna arbetar  under 
hård press på osäkra anställningar. Men vad betyder det för  demokratin och 
samhällsutvecklingen? Om det talar vi sällan.
 Klickokratin är boken som sammanfattar journalistikens kris och  sätter 
den i ett historiskt perspektiv. Ulrika Kärnborg skriver delvis utifrån 
egna  erfarenheter från några av Sveriges största dagstidningar, men hon 
 presenterar också medieforskningens syn på branschens framtid, hur riks-
dagspartierna ser på saken och vilka politiska strategier som finns till hands.
 Klickokratin är en underhållande och lättillgänglig introduktion till en 
fråga som berör oss alla.

Ulrika Kärnborg är författare, kritiker och journalist.

Ulf Bjereld
Och jag är fri. Lennart Geijer 
och hans tid

Vem var Lennart Geijer? En radikal 
 politiker som ville riva alla fängelser, privat 
en människa som sällan släppte någon 
 särskilt nära. Idag är han främst ihåg-
kommen för ”bordellaffären”. Ulf Bjerelds 
biografi utgår från Geijers tidigare okända 
dagböcker och är omistlig läsning för alla 
med intresse för svensk samhällspolitik.

Marcus Lindeen,  
America Vera Zavala  
& Mattias Brunn
Drama! Tre svenska pjäser

Svensk samtidsdramatik mår toppen, 
men når sällan ut till en både teater-
intresserad och läsande allmänhet.  
I Drama! samlar vi tre av teatersveriges 
hetaste dramatiker i en behändig pocket.

Jonathan Lethem
En trädgård för dissidenter

Rose Zimmer är en obeveklig ameri-
kansk kommunist som skrämmer sina 
grannar, sin familj och till och med sina 
likasinnade med sina närmast funda-
mentalistiska politiska åsikter. Hennes 
dotter Miriam är en lika passionerad 
aktivist som sin mor, men hon söker 
sig istället till den unga generationens 
motkultur.
 Jonathan Lethem skriver den  ameri - 
kanska radikalismens historia i  roman- 
form: från 30-talets salongs kom  munism, 
vidare till medborgarrätts rörelsen 
och våra  dagars Occupy-rörelse. Men 
porträtten av de människor som drev 
 politiken visar också att det politiska 
i grund och botten är personligt. 
 En trädgård för dissidenter är lika 
 mycket en kärleksroman som det är en 
historisk roman. 

Jonathan Lethem (f. 1964) hör till USA:s främsta 
samtidsförfattare. En trädgård för dissidenter utkom 
på engelska 2013 och är Lethems nionde roman.

Jonathan Lethem
En trädgård för dissidenter 
Översättning: Niclas Hellgren
Utk. maj, inbunden
ISBN 978-91-7389-472-2
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Kalle Kniivilä
Krim tillhör oss. Imperiets återkomst

Ingen kunde tro att Krim-halvön i Svarta havet 
 skulle bli en del av Ryssland. Ändå är det just vad 
som hände i mars 2014, då Ryssland annekterade 
Krim och i ett slag vände upp och ner på världspo-
litiken. I dag är Krim-krisen en politisk tickande 
bomb vars långtgående konsekvenser vi ännu 
knappt kan överblicka. Men vad har ändrats för 
vanliga Krim-bor?
 Anna Aleksandrovna undervisar på universitetet 
i Sevastopol. Hon är nöjd med att Moskva styr, som 
på Sovjettiden. Det är hennes grannar i villakvarteret 
också. Det mesta är sig likt, men Anna har kunnat 
köpa den vackra, vita skänk hon så länge drömt om.
 Eskender Bariev i Simferopol fick möta de nya 
makthavarna när tungt beväpnade poliser tidigt 
på morgonen knackade på dörren och vände upp 
och ner på hela lägenheten. Eskender Bariev är 
krim tatar. För honom är Ryssland arvtagare till det 
Sovjet som en gång förvisade hela hans folk.
 
Krim tillhör oss är uppföljaren till journalisten och Rysslands-
kännaren Kalle Kniiviläs kritiker rosade Putins folk.
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