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HUBERT SELBY JR.

Slutstation 
Brooklyn
Den prostituerade Tralala lever på att 
plocka upp sjömän på barer och sno 
deras plånböcker. Men nu tycks hon 
ha gått och blivit kär. Finns det ett 
lyckligt slut för henne, trots allt?

Harry är kassör för fackklubben på 
fabriken. När en vild strejk bryter ut  
får han plötsligt en helt ny position i 
fabrikshierarkin. Om han bara kunde 
hålla tassarna borta från strejkkas-
san.

Ackompanjerade av tjattret, bråken 
och fyllorna i ett sjavigt bostadsom-
råde i 60-talets Brooklyn slåss 
människorna för sitt värde i ett 
samhälle som håller dem på mattan. 

Slutstation Brooklyn gjorde stor 
skandal när den kom ut 1964. Nu 
kommer den i nyöversättning.

GUNILLA BRODREJ

Shopstop
Rapport från ett celibat

På nyårsafton bestämmer hon sig: 
slutshoppat. Inte ett enda onödigt 
inköp under hela det kommande året, 
inte ens kläder. Under ett år lever 
kulturjournalisten Gunilla Brodrej i  
ett slags kommersiellt celibat där hon 
försöker undvika lockropen från de 
stora varuhusen och modebutikerna.

Det visar sig vara lättare sagt än 
gjort. Är det ens möjligt att ställa sig 
utanför konsumtionssamhället? Och 
hur behåller man värdigheten när hålen 
i strumpbyxorna växer sig allt större?

Shopstop är ett wallraffreportage 
direkt från köphetsen.

Utk. maj, inbunden
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hubert selby jr. 
(1928-2004) är känd för sina 
 banbrytande skildringar av 
hemstaden New York. 
Slutstation Brooklyn var 
hans debutroman.

Utk. maj, inbunden
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anna charlotta 
gunnarson är program-
ledare för Pop och politik  
i p4. Hon har också tävlat i  
På spåret och skrivit dramatik 
samt f lera barnböcker.

HENRIK
BROMANDER

A K T U ELLT  F R Å N BO KFÖRL AGET ATL A S
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Utk. mars, inbunden
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henrik bromander  
har gett ut f lera hyllade 
serieböcker, senast   
Smålands mörker, och en 
novellsamling. Han bor i 
Göteborg.

Utk. april, inbunden
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gunilla brodrej  
är mest känd som musikkritiker 
på Expressen Kultur. Shopstop 
är hennes första bok.

Johan har ett mål: att bli någon att 
räkna med. Men han har förutsätt-
ningarna emot sig – han är tjock, 
osäker och mobbad.

Vägen till makt går genom hårda 
plågor på gymmet. Målmedvetet 
och med hjälp av steroider bygger 
Johan upp sin kropp till en rustning.

Det här är upptakten till en ond 
spiral som leder ned i samhällets 
undervegetation. Johan har blivit 
sin egen lyckas smed, men han har 
också sått fröet till sin egen 
undergång.

Riv alla tempel är Henrik 
 Bromanders romandebut. En 
bladvändare med drag av noir och 
arbetarlitteratur för vår tid.

Det här är 
inte mitt land
Det här är inte mitt land är en ankla-
gelseskrift mot det Sverige som vänt 
de svagaste ryggen, där synen på 
människovärdet är på väg att erodera.

I ett litterärt reportage med  
samma känslomässiga styrka som  
i genombrottsboken Yarden tar 
Kristian Lundberg ett samlat, 
ideologiskt grepp på de mänskliga 
konse kvenserna av ett kapsejsat 
folkhem. Han skriver om utsattheten 
hos asylsökande, misshandlade 
kvinnor, missbrukare och fattiga 
barn med en vrede som inte längre 
orkar vara sammanbiten.

Det här är en bok som vill 
 förändra, som sätter foten i marken 
och säger att nu räcker det.

Utk. januari, kartonnage
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kristian lundberg  
är poet, romanförfattare, 
debattör och kritiker. Hans 
senaste bok på annat förlag 
är En hemstad (2013).

KRISTIAN  LUNDBERG

Riv alla 
tempel

Popmusik rimmar 
på politik
Popmusiken har alltid varit en pålitlig 
barometer över det politiska klimatet.  
I dag ler vi åt att Elvis höftrullningar 
skrämde slag på 50-talets usa. Men så 
sent som 2007 bannlyste svensk radio 
Frida Muranius sexskildring Dunka mig 
gul och blå. När Nina Simone på 60-talet 
sjöng om rasistiska mord i usa blev  
hon utsatt för publikbojkott medan 
Infinite Mass fick sitt genombrott med 
en hit om Lasermannen. Vad säger detta 
om vår moderna historia?

Boken undersöker hur pop och politik 
korsbefruktar varandra. Feminism, 
blingbling, homofobi, terrorism och 
dansplågor är bara några av de ämnen 
som tas upp. Även den poppigaste 
slagdänga berättar något om sin samtid.

CILLA JACKERT
MED ALEX HARIDI & ERIK AHRNBOM

Spung – tio år  senare
Vad hände med Kim, Petra, Ana-Maria  
och Melas efter att Pelle mötte sitt öde 
under en buss? Atlas publicerar manuset 
till den långfilm som var tänkt att följa  
upp serien, men som aldrig förverk-
ligades. I ett längre reportage berättar 
kultur journalisten Andreas Nordström 
om hur serien gick från halvflopp till 
hyllad kultserie med hängiven fanskara.

Utk. februari, danskt band
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cilla jackert var huvud författare till Spung. Hon har även skrivit 
manus till långfilmssuccén Känn ingen sorg och rosade tv-serier som 
Molanders och Svaleskär.

KALLE KNIIVILÄ

Putins folk
I larmrapporterna om ett alltmer 
auktoritärt Ryssland glöms ofta en sak 
bort: president Vladimir Putin har en 
stark folkopinion i ryggen. I Putins folk 
reser journalisten och Rysslandkännaren 
Kalle Kniivilä genom landet och träffar 
dem som i hög grad har möjliggjort 
Rysslands marsch mot tsaristiskt färgad 
autokrati: befolkningen.

Utk. april, inbunden
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kalle kniivilä är journalist på Sydsvenskan.  
Putins folk är hans första bok.

PREMISS FÖRL AG
Utk. februari, klotband
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Grosshandlarens 
kokbok
Husmanskost och helgdagsmat 
från Marholmen

En mycket speciell kokbok från  Gross- 
handlargården på Marholmen. Recepten 
är hämtade från anteckningsböcker  
som användes i köket hos folkbildnings-
hemmet runt förra sekelskiftet. En 
hyllning till  traditionell svensk mat.  
Här finns recept inspirerade av såväl 
arbetarnas husmanskost som gourmet-
mat och festmåltider.

 Marholmens ståtliga byggnad i jugendstil, Grosshandlar gården,  
öppnades våren 2011, efter en lång och varsam renovering.  
Nu har skärgårds restaurangen öppet under sommarsäsongen.

ANNA CHARLOTTA GUNNARSON
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