HÖST 2021
SÅ IN I SJÄLEN
Den viktigaste resan börjar inom dig – i djupet av din själ.
I den här boken, Så in i själen tar Agneta Sjödin med dig på en utforskande
resa – in i dig själv och din själ. Som författare och programledare har hon
ägnat en stor del av yrkeslivet åt möten med nya platser och människor världen över, genom att utforska både sina egna och andras vändpunkter.
Hennes vän, författaren Paulo Coelho gav henne ett uppdrag 2004: Vandra
pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Ensam. Till en början kändes det
läskigt och osäkert men det var just där och då som hon insåg att det bara
var hon – och ingen annan - som kunde möta sig själv. Vandringen blev en
milstolpe och en vändpunkt. ”Jag har alltid varit en sökare. Har sökt efter att
förstå, lära mig, veta mer, känna djupare.”
I succépodden Så in i själen har hon intervjuat en rad kända och okända på
temat själen. I boken delar hon generöst med sig av sina egna och andras
insikter och de verktyg som fungerat. Du får lära dig att ställa de viktiga
frågorna som kan göra dig modigare, mer sann. Förhoppningsvis kan det
hjälpa dig på vägen till en ännu bättre inre kontakt för att hitta bygga upp
en bra och kärleksfull relation till dig själv.
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Som det sagts: ”Det är svårt att finna lyckan inom sig, men det är omöjligt
att finna den någon annanstans”.

Agneta Sjödin är född 1967 i ”Glada Hudik”, Hudiksvall. Hon är en av Sveriges mest folkkära tv-profiler och har jobbat som programledare sedan
1990-talet, bland annat i Fångarna på fortet. Hon har också skrivit en rad
hyllade romaner och faktaböcker, bland annat bästsäljande En kvinnas resa
(2008), Ett ljus i mörkret (2010), Från hjärtat – Inspiration, hälsa, träning och
förändring (2017) och senast Drömdagboken (2018). Sedan i december 2020
leder hon succépodden Så in i själen varje vecka.

HÖST 2021
OM TRÖST, HOPP OCH LIVSMOD
Existentiella frågor blir allt viktigare i en tid och värld när allt ställs på ända.
Sveriges mest kända präst, Olle Carlsson, har skrivit en bok om tröst.
Kan man trösta sig själv? Hur gör man för att trösta andra? Var finner man hopp
och livsmod när livet inte blir som man tänkt sig? I sin nya inspirationsbok för
hopp och livsmod skriver Olle Carlsson om första hjälpen till tröst för dig själv
och andra.
”Man behöver inte vara en profet för att se och förstå att vi alla står inför stora
prövningar – meningslöshet, fler pandemier, misslyckanden i relationer och på
jobbet, en skenande klimatkris, hopplöshet, krig, fattigdom, att förlora nära
och kära, flykt och ond bråd död. Kanske är tiden inne för dig och mig att
ställa om. I slutändan handlar det inte om någon enskild kärleksrelation, att
vinna, samla ägodelar eller toppa karriären. Utan om hur mycket vi har vågat
älska trots att vi en dag ska förlora allt det, om att finna tröst och dela den
med varandra.”
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Hur kan du och jag finna tröst, hopp och livsmod idag? Denna bok ger tankar
om tröst till alla oss som brottas med känslor av sorg, oro, tvivel. Det kan
handla om allt från förlust av en relation, om identitet, oro för sin egen eller
andras hälsa, att mista en närstående eller sitt jobb, och om livets allra största
frågor. För dagens sociala kontrakt är svårt att bryta – det är svårt att visa sig
svag och skör. Och det är svårt att hantera andras smärta. Men med Olles
praktiska teologi, baserad på värme, gemenskap, medkänsla och tröst blir det
så mycket lättare att vara medmänniska och att både våga trösta och be om
tröst.

Olle Carlsson är prästen som gjorde sig känd som ”publikdragare” i Svenska
kyrkan. Under många år ledde han arbetet som präst och kyrkoherde i landets
mest välbesökta församling med överfulla gudstjänster och banbrytande sociala och kulturella projekt. Han är också författare till ett tiotal böcker om
livsfrågor, andlighet och tro såsom Kristendom för ateister, Livsstegen – 12
steg till inre hälsa och Just idag – 365 tankar för sinnesro. Idag verkar han som
författare, föreläsare och teologisk ledare i Kontempel. En ny nationell mötesplats för livsfrågor online och i centrala Stockholm.
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HÖST 2021
CHAMPAGNE OCH ANDRA BUBBLOR
Välkommen in i champagnens och de mousserande vinernas magiska värld!
Hyllade champagne- och vinkännaren Fredrik Schelin tar dig med på en
resa in i de bubbliga dryckernas fantastiska värld. Med smittande passion
och djupa kunskaper bjuder han på hänförande upplevelser för alla sinnen
om livets goda: mat och dryck! Inspirerande, initierat och kunnigt reder
han ut begreppen om olika mousserande drycker för vardag och fest!
Efter prisbelönta succéboken Champagne – 49 miljoner bubblor i en flaska
kommer vinskribenten och champagnekännaren Fredrik Schelin med den
efterlängtade uppföljaren Champagne och andra bubblor – en hyllning till
mousserande vin i allmänhet och champagne i synnerhet.
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Fredriks mission är att tvätta bort snobbstämpeln kring champagne och
bubbel. Han vill visa att extraordinära bubblor finns i alla prisklasser och är
något som vi alla har rätt att njuta av.
I sin nya bok låter Fredrik oss följa med på en inspirerande nutida smak- och
kunskapsresa bland världens vindistrikt – allt från Frankrikes klassiska champagnegårdar till producenter av andra minst lika goda mousserande viner
som Cava, Prosecco, Crémant och Cap Classique. Resan tar oss från Frankrike till USA, Italien, Sydafrika samt Tyskland och sist men inte minst till nytänkande, moderna svenska vinmakare som också producerar mousserande
vin. Vi får inblick i biodynamisk odling och klimatförändringarnas inverkan
på champagneproduktionen, lära oss skillnaden på bubbel och bubbel –
champagnemetoden, olika druvor, lagring och terroir.
I boken finns ett stort antal vinodlare personligt presenterade och tips på
hur man på trevligast sätt reser runt bland vingårdarna i de olika distrikten
samt information om vilka producenter och vinhus som tar emot besök.
Boken förser dessutom läsaren med smaknycklar, recept och en baskurs i food
pairing för smakupplevelser utöver det vanliga. Fredrik bjuder dessutom på
en lista med sina 100 bästa utvalda champagner.
Välkommen in i champagnens och de mousserande vinernas magiska värld!
Boken är rikligt illustrerad med fotografier av Raphael Cameron och illustrationer av Sara Cameron.

Fredrik Schelins förkärlek för mousserande vin i allmänhet och champagne
i synnerhet har resulterat i över 6 000 provade champagner som bl a genererat en topplista som finns att läsa på BestChampagne.se.
Fredrik driver Sveriges största vinprovningsklubb, Stockholm Wine Club,
som erbjuder både provningar och föreläsningar över hela landet. 2012 startade Fredrik det digitala magasinet DinVinguide.se som sedan dess fått ett
systermagasin DryckesListan.se. Tillsammans besöks de varje vecka av över
350 000 unika läsare.
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HÖST 2021
DIN VILJA BOR I SKOGEN
”Jag har alltid trott att jag skulle gå sönder om jag mindes.” Men till slut
har Cristina inget val. Minnena pockar på, skaver, kräver att få komma till
ytan.
Cristina, din vilja bor i skogen är baserad på en sann berättelse. En ut
vecklingsroman om en familj i tvärdrag mellan olika tidsepoker, kulturer och
samhällsskikt. Om 60-talets Colombia och millennieskiftets Stockholm. Om
vanära, svek, övergivenhet, rädsla och stolthet. Om en kvinna som reser från
utbrändhet till läkning i ett förtvivlat sökande efter sanningen. Först när alla
familjehemligheterna stigit till ytan kan hon ta tillbaka makten över sin egen
historia.
Maria är ung, vacker och gravid med sitt livs kärlek. Hennes stränga katolska
familj förskjuter henne, men hon vägrar lämna ifrån sig sitt barn och föder
ensam i ett kloster i Bogotá. Mannen hon älskar har redan en familj och hon
tror att räddningen är en svensk man som lovar stort. Men det nya livet som
borde vibrera av lycka tar snart en annan sorglig och destruktiv vändning.

författare:

Sara Hammarkrantz
Cristina, din vilja bor i skogen
omslagsform: Hannah Ricke
format: Inbunden, 145x210,
ca 350 sidor
genre: Skönlitteratur
utgivning: 12 oktober 2021
isbn: 978-91-986525-5-0
titel:

Cristina är lyckad och framgångsrik. Hon borde nöja sig. Hon har sin karriär.
En kärleksfull man som bär henne på silverfat. Två fina barn. Ett nybyggt, vackert hus i Stockholms finaste område. Men hon driver sig själv i ett vansinnestempo. Jagad av ett omättligt behov av bekräftelse och rätten till sin egen
identitet. När hon går in i väggen börjar en annan resa, ett sökande efter
sanningen. Vad hände egentligen i hennes barndom? Varför vägrar mamma
Maria att berätta om vem hennes far är, och varför får hon bara upp svarta
bilder när hon mediterar?
Cristina, din vilja bor i skogen är en bok om hur man kan bryta sig fri från det
förflutna. Hur vi överlever trots utsatthet och övergivenhet. Hur man kan omvandla trauma till personlig utveckling och styrka. Den bygger på Cristina
Tschernings liv. Cristina, din vilja bor i skogen är en bok om hopp.

Sara Hammarkrantz är författare och journalist. Hon har tidigare skrivit
böckerna Förundranseffekten (tillsammans med Katrin Sandberg) samt
Lycka på fullt allvar (tillsammans med Katarina Blom). Detta är Saras debut
som skönlitterär författare.
Cristina Tscherning, bokens huvudperson, arbetar idag som samtals
terapeut inom psykosyntesen. Cristina har valt att dela sin historia för att
inspirera till insikten om att, oavsett hur starten i livet ser ut, så har alla förmågan att bemästra sina inre demoner. Vi kan förlita oss på den självläkande
kraften som bor inom oss.

Fortsättningen på Cristina, din vilja bor i skogen utkommer vårvintern 2022
på The Book Affair, där Cristina Tscherning delar med sig av vägen till läkning, i personliga reflektioner men framför allt praktiska verktyg. Mer info
på www.yosoycristinatscherning.com
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HÖST 2021
LEONS BOK
Går det att starta om livet när man närmar sig slutet? Är ungdomens
kärlek evig? Och vad betyder det att aldrig riktigt passa in? I kärleks
historien Leons bok ställs livet och kärleken på sin spets.
Leon Bialek är sjuttio år när hans fru Rakel dör. Utan barn är han ensam
kvar med minnet av ett liv han inser saknat full mening. När det judiska
sorgeåret är över tar han därför åter kontakt med Anna. Femtio år tidigare
hade hon rasat in i Leons liv som den stora kärleken. Och också öppnat
dörren till det svenska samhället. En värld som Leon med två förintelse
överlevande föräldrar mest sett på avstånd. Med Anna får Leon fira påsk
och midsommar på riktigt. Och Anna får fira de judiska helgerna hemma
hos Leons föräldrar. Kärleken och det ständigt pågående samtalet mellan
Anna och Leon framstår som evig. Men det är ändå något som skaver.
Leon vill få judiska barn. Måste få judiska barn. Och när Leon vid en middag med vännerna försäger sig en gång för mycket får Anna nog och flyr.
Från Leon. Från Sverige.

författare:

Gabriel Francke Rodau
Leons bok
omslagsform: Nina Ulmaja
format: Inbunden, 135x210,
272 sidor
genre: Skönlitteratur
utgivning: 31 augusti 2021
isbn: 978-91-986524-3-7

Femtio år senare har Leon fått insikt. Han måste få tag på Anna. Ge deras
kärlek en andra chans. En sista chans. Men frågan är om Leon väntat för
länge. I Leons bok får vi följa en andra generationens förintelseöverlevande.
Hans tankar om livet som varit. Och hans planer på livet som väntar. Kärleken.
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Leons bok är Gabriel Francke Rodaus debut som författare. Det är en bok
om kärlek. Men det är också en bok om att inte riktigt passa in. Gabriel
Francke Rodau har en bakgrund inom svenskt näringsliv där han under
femton års tid har arbetat med det skrivna ordet. Men han är också uppvuxen i det judiska Stockholm. En stad i staden. Gabriel Francke Rodau är
själv tredje generationens förintelseöverlevande. I Leons bok applicerar
han sina egna tankar på en annan person – i en annan generation och i en
annan situation.

POCKET
OTÄMJBAR
I sin mest avslöjande och kraftfulla självbiografi hittills utforskar aktivisten,
föreläsaren, ”kvinnokampens skyddshelgon” (People Magazine) och bästsäljande författaren – etta på New York Times bestsellerlista – den glädje
och inre tillfredsställelse som vi kan uppnå när vi slutar med att försöka
motsvara andras förväntningar om vilka vi ska vara och i stället börjar lita
på vår inre röst.
”Otämjbar kommer att befria kvinnor – emotionellt, spirituellt och kroppsligt. Det är en fenomenal bok.”
Det är så här du hittar dig själv.
Det bor en längtan inom varje kvinna. Vi strävar så hårt efter att vara duktiga:
bra partners, döttrar, mammor, föräldrar och väninnor. Vi hoppas att all vår
strävan ska få oss att känna oss levande. I stället får den oss att känna oss
trötta, hämmade, överväldigade och otillräckliga. Vi betraktar våra liv och
undrar: Var det inte meningen att allt skulle vara så mycket vackrare än detta?
Vi tystar snabbt den frågan och säger till oss själva att vara tacksamma, att
gömma våra tvivel och vårat missnöje – även från oss själva.
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Glennon Doyle ignorerade sina egna tvivel under många år. Sedan, när hon
föreläste på en konferens, såg hon en kvinna i publiken och blev blixtförälskad.
Orden materialiserade sig av sig själv i hennes huvud: Där är Hon. Först trodde
Glennon att orden kom till henne från kicken av att stå på en scen, men hon
insåg sedan att de kom från hennes innersta.
Det här var hennes egen röst – en röst hon begravt under decennier av missbruk, omgivningens förväntningar och krav. Det var rösten som kom från
flickan hon varit innan världen sagt åt henne hur hon skulle vara. Glennon
bestämde sig för att sluta ignorera sin inre röst och istället strunta i omvärlden
förväntningar på henne. Hon slutade att vara duktig så att hon kunde bli fri.
Hon slutade att försöka behaga andra, och började leva.

Glennon Doyle är författaren bakom New York Times-bestseller böckerna
Untamed (Otämjbar) (utvald av Reeses Book Club), Love Warrior (Utvald av
Oprahs Book Club) och Carry On Warrior. Som aktivist och opinionsmakare
är Glennon grundare och ordförande för Together Rising som jobbar med
välgörenhet på gräsrotsnivå och hittills samlat in över 25 miljoner USD till
kvinnor, familjer och barn i kris. Glennon Doyle bor i Florida, USA, tillsammans
med sin fru, fotbollsstjärnan Abby Wambach och tre barn sedan ett tidigare
äktenskap.
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POCKET
DIN HÄLSA SITTER I MUNNEN
Munnen och vår hälsa hänger ihop mycket mer än man tidigare trott.
En knappt märkbar inflammation kan till exempel skada hjärtat. Här
får vi de senaste rönen om munhälsa och kopplingen till olika sjukdomar. Om vi lär oss sköta våra tänder rätt kan vi främja hälsan och
hålla oss friskare.
Intresset för, och forskningen kring vår hälsa har fullkomligt exploderat. På
senare tid har mer och mer fokus riktats mot kopplingen mellan tarmen och
bakterieflorans påverkan på vår hälsa och immunförsvar. Nu är det dags att
rikta blicken mot munnen och bakterieflorans väg in i kroppen. Vi får svar på
hur tand- och munhälsa påverkar oss och hur kopplingen till våra vanligaste
välfärdssjukdomar ser ut såsom diabetes, alzheimer, magproblem och vissa
cancerformer med mera.
Här finns konkreta råd och tips på vad vi kan göra för att undvika dålig munhälsa och samtidigt stärka kroppen, samt en tydlig genomgång av munnen
och tänderna steg för steg.
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Din hälsa sitter i munnen ger oss rejält med lättillgänglig kunskap i ämnet
samt 101 frågor och svar på de vanligaste funderingarna – och det man inte
vågar fråga om. Författarna delar egna erfarenheter och skriver engagerande
om vanliga tandproblem och munhälsa.

Björn Klinge är internationellt renommerad professor och specialist inom
munhälsa. Han är känd från tv, föreläser internationellt och pratar om ämnet
i allt från Efter 10 till Fråga doktorn, Nyhetsmorgon och i mer vetenskapliga
sammanhang.
Pamela Andersson är omtyckt författare, föreläsare och journalist med stark
koppling till hälsosegmentet

POCKET
FRIHET
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.
att leva sin längtan
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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.
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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