HÖST 2020
MÅNBARN – MIN BERÄTTELSE
Kan man flytta en människas själ? En bok om den bortadopterade pojken
som blev renskötare och folkkär artist.
Endast ett år gammal adopterades Jon Henrik Fjällgren från en bergsby i
Colombia till en sameby i Sverige. Han rycktes upp från sitt liv i en ursprungsbefolkning för att planteras i en annan, och trots sin uppväxt i Sverige och sitt
liv som renskötare på fjället, där han tillbringar en stor del av sin tid ensam
med sina renar i den magiskt vackra naturen, är hans colombianska arv en
viktig del i den han är.
Kärleken till musiken har alltid funnits där. Endast fjorton år gammal höll han sin
första konsert i Funäsdalens kyrka, med kungen och drottningen närvarande.
Jojken har varit hans sätt att sprida det samiska arvet vidare och en möjlighet
att dela med sig av och sprida sin kärlek till den samiska musiken.
Tonerna har varit hans sätt att finna styrka, men trots hans begåvning och
glädje i musiken har mobbning, missbruk och våld från tidig ålder varit ständigt
närvarande skuggor i hans liv. Plågoandarna fick härja fritt och brutalt medan
de vuxna såg mellan fingrarna och vare sig försvarade honom eller tog hans
parti.
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Vilsenheten, rotlösheten och sorgen över att inte känna att han hörde till drev
honom in i en mycket mörk period där tanken på självmord inte var främmande.
När hans vän dog väldigt tragiskt skrev Jon Henrik Daniels jojk, och efter det
blev hans liv sig aldrig likt. Han vinner både Talang och Let’s Dance, har medverkat i Melodifestivalen och Stjärnornas stjärna och har rest land och rike
runt, uppburen och hyllad, med sin förtrollande musik.
Men Jon Henriks nya liv i rampljuset är inte bara en dans på rosor. Psykisk
ohälsa, näthat och trakasserier och fientlighet från hans sameby i Härjedalen
kantar hans vardag. Att befria sig från gamla skuggor är inte lätt och grundfrågan består – går det att flytta en människas själ från en bergstopp till en
annan? Från en ursprungsbefolkning till en annan?

Jon Henrik Fjällgren är renskötare i sin sameby och uppburen folkkär artist.
Han har vunnit både Talang och Let’s Dance och medverkat i Stjärnornas
stjärna. Han brinner för att dela med sig av sitt samiska arv och för kampen
för rättvisa. Detta är hans första bok.
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ROMEO – MIN FLYKT I FEM AKTER
Beundrad och respekterad men också omgärdad av skvaller och löpsedlar …
Från scenen och vita duken tror vi oss veta vem Ola Rapace är, men vem är
han egentligen – den sårbara mannen bakom den tuffa ytan?
I fem akter med nio kapitel väver Ola samman sitt liv utifrån den roll som haft
störst inverkan på hans yrkes- och privatliv. Det övergripande temat i hans liv
har varit konflikten mellan de roller han valt att spela professionellt och de
”roller” han tvingas spela i sitt privatliv som tragiskt nog konsekvent kommer
i andra hand.
Från scenskolan i Göteborg, genombrottet på scenen, i film och TV till mötet
med kärleken Noomi, som han gifter sig med får vi följa Ola genom ljus och
mörker. Hur är man en god make och far och samtidigt en framgångsrik skådespelare? Ekvationen är svår att få till, och Ola blir demonstyrd, tappar fotfästet
och det blir början på en resa ner i helvetet med tragiska förtecken som slutar
i kaos då vännen, kollegan och älskarinnan Johanna Sällström tragiskt går
bort och skilsmässan från Noomi är ett faktum.
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Ola flyttar till Frankrike och tappar bort sig helt i kärleken och i konsten. Livet
kantas nu av ytliga relationer och kyla och han dras djupare och djupare ner
i tomhet, droger och vodka. Vägen tillbaka är lång och svår men till slut, när
botten är nådd och han tror sig ha förlorat allt, återvänder ljuset. Plötsligt är
kärleken åter möjlig och han flyttar hem till Stockholm och påbörjar den långa
och mödosamma vandringen mot familjelycka och ett värdigt yrkesliv.
Ola Rapace har skrivit hudlöst självutlämnande och brutalt ärligt om att nå
botten och kämpa sig upp igen.

Ola Rapace, hyllad skådespelare inom teater, film och TV och känd från
”Tusenbröder”, ”Tillsammans”, ”Wallander”, Luc Bessons ”Valerian” och
James Bond-filmen ”Skyfall”. Efter sitt äktenskap med Noomi Rapace har han
bott i Paris, gift sig med Sonja Jawo och bor nu åter i Sverige.

HÖST 2020
AVKLÄDD
Få personer är förknippade med glamourösa och exklusiva kreationer som
Lars Wallin. Med sitt utsökta sinne för design har han i 30 års tid trollbundit
en stor publik med festklänningar, scenkläder och brudklänningar.
Men trots att de flesta i Sverige känner till namnet Lars Wallin och förknippar
det med häpnadsväckande vackra kreationer vet vi egentligen ytterst lite
om människan bakom varumärket. Genom alla år har Lars varit mycket noga
med att avslöja ytterst lite om sig själv. Fram till nu.
I sina memoarer gläntar Lars Wallin äntligen på dörren till sin ateljé och bjuder
in oss bakom kulisserna. Vad försiggår egentligen där inne? Hur går det till
när drömmar blir till verklighet? Och hur började allt?
Vi får följa den lilla Västeråspojken som från första början kände sig annorlunda genom en uppväxt kantad av både obetvinglig passion och svåra
motgångar. Samtidigt får vi ta del av det vidunderliga liv som öppnade sig
efter det stora genombrottet i början på 90-talet. Vi möter svenska kändisar,
Hollywoodstjärnor och kungligheter, besöker allt från lyxhotell i Ryssland
och Bangkok till en fattig by i Uganda. Eufori och lust varvas med ångest och
sömnlösa nätter vid symaskinen. Allt mot en fond av ytor och djup, färger
och material. Och, förstås, massor av oförglömliga klänningar!
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Lars har bland annat designat Charlotte Perrellis brudklänning samt scenkläder till Petra Mede, Carola Häggkvist och många fler – däribland kronprinsessan Victoria. I boken finns mängder av privata, dokumentära bilder insprängda samt Lars handskrivna anteckningar i marginalen.
Trådarna i Lars Wallins sagolika livshistoria bildar en väv, lika fascinerande
som någon av hans unika kreationer. Fram träder en mångfacetterad bild av
en känslig och egensinnig konstnär med en oändlig kärlek till hantverket.
Och till det vackra i livet.
Berörande, personligt och poetiskt bjuder Lars på en rikedom av färgstarka
upplevelser från världens alla hörn och möten med svenska och internationella
stjärnor som man älskar att läsa om. Vi får också ta del av återkommande
teman i hans liv – om hur ”the show must go on”, hur han brottas med känslor
av sårbarhet och tvivel trots sin begåvning och om den ständiga strävan efter
perfektion, samtidigt som boken också tecknar ett porträtt av den helt vanliga
och fullständigt unika människan bakom alltihop.

Lars Wallin, ett av Sveriges mest hyllade varumärken av couture, firar 30 år
som designer. Han har gjort scenkläder till artister både i Sverige och utomlands och designat unika klänningar i exklusiva material. Bland hans kunder
återfinns svenska och utländska celebriteter samt det svenska hovet.
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FRIHET – ATT LEVA SIN LÄNGTAN
Ingen kan bättre skriva boken om frihet än Malin Berghagen. Hon antog
nämligen utmaningen själv – att skapa sig ett liv i frihet. På riktigt. Genom
att befria sig från invanda mönster och begränsande föreställningar som
de flesta av oss människor bär på har hon följt sitt hjärtas röst, i kärlek,
yrkesliv och när det gäller hemvist. Hon har befriat sig från en mängd
”måsten” och är i sanning fri som människa med en gypset soul.
Att uppleva att man lever i sann frihet är inte enkelt för alla eftersom den
frihet vi åtnjuter är slumpmässig, beroende av våra gener, våra föräldrar, vår
uppfostran och det samhälle vi växer upp i. Vår frihet kan verka godtycklig.
Men, vi kan alla sträva efter frihet i största möjliga mån: frihet från vårt ego,
frihet från begränsande föreställningar, frihet från andras och egna förväntningar.
Vi kan öva på det i vardagen, genom att förändra vårt sätt att bemöta
människor och hantera olika situationer. Vi kan också öva på att förlåta oss
själva och inte vara våra egna värsta domare – och det gäller oss alla. Vi är
ofta självkritiska och har höga prestationskrav. Motgiftet är självmedkänsla
– att vara snäll mot sig själv; ta in att vi inte är ensamma; möta smärtan men
inte fastna i den.
Som Malin.
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I sin bok Frihet berättar hon ärligt och öppet om sin oro som barn, om att
känna sig fängslad av sina egna hjärnspöken och snärjande tankar och om
modet att våga leva i sin egenskapade frihet. Den kommer inte av sig självt
utan har krävt övning, tunga erfarenheter och en omutlig vilja till utveckling
av sig själv som individ. Hon berättar om motgångar och lösningar och återkommer till det som varit hennes största utmaning och gåva till sig själv. Att
våga leva sin längtan – att våga välja ett liv i frihet.

Malin Berghagen är yogalärare och hälsoinspiratör med en bakgrund som
fotomodell, skådespelare och programledare. Genom yogan och hennes
andliga sökande har hon funnit lösningar som passar henne och hela hennes
väsen. Det här är hennes sjätte bok.
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HEALING YOGA – DEN LÄKANDE KRAFTEN

Healing Yoga är en unik och annorlunda yogabok som handlar om yoga ur
det läkande perspektivet. I sin vackra bok som bottnar i författarens egna
smärtsamma upplevelser visar författaren och yogainstruktören, Jennie Liljefors, genom övningar, andning och vila hur vi kan använda yoga som kroppslig terapi när orden inte räcker till.
Här finns även program för att lindra stela axlar och höfter, ond rygg, problem
med magen samt program som kan hjälpa vid olika tillstånd som infertilitet,
PMS och klimakteriet.
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De noga utarbetade yogaprogrammen syftar till att öka blodcirkulation i
kroppen, frigöra låsningar och frusna känslor så att vi kan komma i balans, bli
starkare och få en bättre självkänsla. Yogaövningarna hjälper oss att öppna
våra hjärtan och upptäcka den djupa intentionen om hur vi vill leva våra liv.
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Jennie Liljefors är certifierad yogalärare och lär ut Anusarayoga, Yinyoga,
Restorative yoga, gravidyoga och meditation. Hon arbetar dessutom med
personlig träning i yoga med terapeutisk inriktning och bearbetning av
posttraumatiskt stressyndrom. Sedan 2013 driver hon studion Altromondo
Yoga i Stockholm.

HÖST 2020
MAT MED GULDKANT – RECEPT OCH MENYER
FÖR VARDAG OCH FEST
Äntligen är Catarina König tillbaka med en ny glänsande kokbok fylld till
bredden med det som är hennes signum – enkla, snabba och gudomligt
goda recept till lyxiga middagar – som passar både till vardagar och till fest,
från tilltugg till desserter.
I kapitlen mingelmat, förrätter, varmrätter och desserter finns allt du behöver
för att skapa en middagsmeny med extra guldkant. Här finns också ett antal
färdigkomponerade trerättersmenyer som kan inspirera till härlig en spontanmiddag med grannen, en romantisk supé på tu man hand, tjejmiddag, herrmiddag och mycket annat.
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Catarina bjuder på sina lyxigaste mingeltilltugg som små söta löjromssemlor,
asiatiska smakbomber, het räkröra på friterad gyoza, tre varianter på råbiff m m.
Här finns också recept på steamed buns med långbakad fläsksida (Catarinas
absoluta paradrätt), bästa Texas chilin, magiska räktacos, hälleflundra med
sparriscrudité, torskrygg med brynt misosmör, fylld pasta och pepitos som
ligger henne nära om hjärtat och får smaklökarna att dansa. Prova också lite
enklare vardagslyx såsom piri piri-kyckling, krämig pasta och japansk schnitzel.
Mums! Till efterrätt kan du bjuda på friterad munk och vit chokladglass toppad med muskot-kolasås eller Catarinas variant på marängsviss med salt maräng; cheesecake i glas på tre sätt och mycket mer som är perfekta desserter
att kröna en fantastisk måltid med.
Missa inte heller chansen att lära dig Catarinas tips och trix i köket, både när
det gäller smaker, uppläggningar och menytänk.

Catarina König har, sedan hon vann mattävlingen Sveriges Mästerkock 2016,
ägnat sitt liv åt mat. Hon bloggar dagligen för ELLE och driver sitt instagramkonto @matfashionistan där hon såväl delar med sig av sina uppskattade recept, matinspiration och också generöst och personligt bjuder in till livet som
tvåbarnsmamma.

HÖST 2020
VÄXTBASERAT – GOD OCH ENKEL MAT
FÖR ALLA
Detta är nyckeln till världens kanske mest moderna kokkonst. Spännande,
läcker och snygg mat fylld av färger, smaker, texturer och näring. Dessutom
klimatsmart mat i tiden! Välkommen till en värld där grönsaker är coola,
baljväxter sexiga och mat smakar riktigt gott (och gör gott!). En värld där
möjligheterna är oändliga, lyckorusen många, där matrester blir till fester
och där allt ifrån barnmat och vardagsmiddag till ”första fikat med svärföräldrarna” och Nobelmiddagen får plats.
Växtbaserat är mer än en kokbok – det är den ultimata grundboken i växtbaserad vegomat. En läcker och rolig matresa där Therese Elgquist – även
känd som ”Plant based by Thess” och synonym med växtbaserad mat i
Sverige – säger hejdå till tallriksmodellen och välkomnar den nya växtmodellen.
Växtbaserat är en bok fylld av lättförståeliga formler, flödesscheman och
smarta tips som hjälper dig att förstå växter och matlagningens grunder – för
att du själv ska kunna bygga upp rätter som ett proffs.

författare:

Therese Elgquist
Växtbaserat – god och enkel
mat för alla
foto: Agnes Maltesdotter &
Therese Elgquist
format: Kartonnage, 170x240,
ca 144 sidor
genre: Kokbok
utgivning: 21 juli 2020
isbn: 978-91-985348-6-3
titel:

Therese bryter ner de växtbaserade rätterna – det vill säga rätter helt beståendes av allsköns godsaker från växtriket – i dess beståndsdelar och presenterar
dem på ett helt nytt sätt. På så sätt kan hon visa hur vi bygger upp matiga och
goda rätter där alla smaker, näringsämnen och texturer finns med. Detta blir
grunden till att kunna vara mer flexibel och hållbar i köket, och inte minst att
kunna laga riktigt god mat både till vardag och fest.
I Växtbaserat får du även veta hur du bygger upp ett basskafferi som klarar
det mesta, vilka köksprylar som kommer att bli dina bästa vänner i köket och
vad baklängesmatlagning handlar om. Förutom ”den ultimata formeln” för
sallader och bowls, hummustallrikar, mackor och gröt får du även recept på
bland annat röror, dressingar, toppingar, bröd, smoothies och kryddmixer.

Therese Elgquist är matkreatören, kokboksförfattaren, kostrådgivaren,
konceptkreatören och tv-kocken bakom varumärket ”Plant based by Thess”.
Therese lagar, stylar, fotar och skriver om läcker, näringsrik, balanserad och
spännande växtbaserad mat.

TBA Publishing AB
info@thebookaffair.se

HÖST 2020
NATURNÄRA ÄVENTYR – SMÅ OCH STORA
ÄVENTYR I VÅR NORDISKA MILJÖ
Annelie Pompe, en av Sveriges främsta äventyrare lever nära naturen och
har som livsstil att uppleva det hon kallar ”nära livet-upplevelser”. Hon
menar att äventyr är bra eftersom de får oss att vakna till liv, växa som
människor och utvecklas. Äventyr behöver inte vara långt bort eller kosta
mycket pengar. Alla äventyr räknas och ofta blir de små, spontana äventyren
i närmiljön de mest minnesvärda. Det kan också vara ett äventyr att anta
utmaningen att uppleva det lilla i det stora – lyssna på regnet, att vandra
barfota, doften av mossa … I sin nya bok Naturnära äventyr vill Annelie visa
att man kan göra det yttre äventyret också till en inre resa eftersom det inre
äventyret är det största äventyret. Att vara i naturen på naturens villkor får
oss att se vår inre, mänskliga natur. Att vara i naturen är en del av vårt DNA,
men den västerländska livsstilen har fått oss att glömma bort det.
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Annelie Pompe
Naturnära äventyr – små och
stora äventyr i vår nordiska miljö
– snorkling, vandring, paddling,
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foto: Annelie Pompe & Emil
Sergel
format: Inbunden, 170x240,
ca 128 sidor
genre: Resa & äventyr
utgivning: 10 november 2020
isbn: 978-91-985947-3-7
titel:

I boken får läsaren en inspirerande guide och vägvisare till vad äventyr kan ge
och var man kan finna dem – klättring i Norge, paddling längs västkusten,
skidtur i fjällen, vandring i skogen, paddling, fridykning, utomhusyoga och
spontana äventyr i närmiljön – högt och lågt, enkelt och svårt – allt man kan
tänka sig för att fylla sitt liv med det vår fantastiska skandinaviska natur kan
ge. Oförglömliga upplevelser för alla sinnen! Från gryning till skymning till
havs och på land.
Annelie tipsar om hållbara, klimatsmarta och naturnära äventyr i Norden genom
både aktiviteter och platser att besöka och upptäcka i vår närhet. Boken
innehåller också tips och inspiration på hur vi som älskar naturen kan ge tillbaka till vår närmiljö. Att hjälpa naturen och plocka skräp man hittar på vägen
är också en aktivitet.
Boken är vackert illustrerad med fotografier från Annelies olika favoritplatser
och äventyr och har ett genomgående tema: ”Leave nothing but footprints
– take nothing but pictures.”

Annelie Pompe är en av Sveriges främsta äventyrare, författare och uppskattad föreläsare och en av få som kan leva på sin livsstil – att leva nära naturen
och guida andra till yttre och inre äventyr. Hon har haft världsrekord i fridykning
ned till 126 meter på ett enda andetag och har bestigit Mount Everest från
nordsidan som första svenska kvinna.
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