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VÅR MAMMA LILL-BABS
För första gången skriver Lill-Babs tre döttrar Monica Svensson, Malin
Berghagen och Kristin Kaspersen tillsammans i bokform om sin hyllade
mamma. Ett unikt gemensamt projekt där de delar personliga minnen,
bilder och tankar om en av vår tids mest folkkära artister, ur sina olika
perspektiv.
I boken Vår mamma Lill-Babs får vi komma bakom kulisserna i både turné
livet och familjelivet och lära känna artisten, förebilden och mamman Barbro
Svensson genom döttrarna Monica, Malin och Kristin.
”Vi vill hylla dig för den mamma du är. För allt du gjort och allt du kämpat för.
Du har inspirerat så många. Det kommer fram vänliga människor var och
varannan dag och pratar om dig. Och i min värld är du med varje dag. Jag
pratar med dig, frågar om råd och ber dig följa med på jobb, middagar och
äventyr. Din närvaro är påtaglig och du har gjort avtryck för alltid. Inte minst
genom hur du spridit vikten av att vi är snälla mot varandra och att vi ser
varandra”, säger Kristin Kaspersen.
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”Vår mamma lärde oss att vi hade ett val, att välja det goda inom oss. Hon
och mormor har grundat den kärlek och empati som genomsyrar alla i vår
familj. Något som kommer från generationer av kärlek, från mormors farmor
Brita, hennes styvmor Hedvig och vår egen mormor Brita. En kedja av star
ka, goda och empatiska kvinnor”, säger Malin Berghagen.
”Mamma såg alla, mycket mer än vi någonsin kommer att göra. På så vis var
hon unik. Hon älskade att dela med sig och nu kan vi dela med oss till hen
nes fans och alla läsare. Nu finns bara minnen kvar av mamma, men de får
aldrig ta slut. Därför känns det viktigt att berätta om mamma ur ett dotter
perspektiv”, säger Monica Svensson.
Monica Svensson, Barbros äldsta dotter, har arbetat inom turism samt ho
tell- och restaurangbranschen, bland annat på Masesgården, Barbros kafé
Caffären och som guide. Hon bor idag nära släktstället i Barbros kära Järvsö.
Vår mamma Lill-Babs är Monicas första bok.
Malin Berghagen, med en bakgrund som programledare och skådespelare
inom både tv och teater, är en av landets mest uppskattade yogalärare och
rådgivare inom hälsa och medveten livsstil. Malin har skrivit ett flertal böcker
den senaste, Frihetatt leva sin längtan, handlar om att våga välja ett liv i fri
het.
Kristin Kaspersen, en av landets mest folkkära tv-profiler, har arbetat som
programledare sedan 1992. Hon leder podden Nyfiken på, är en ofta anlitad
moderator och föreläsare samt författare. Kristin har skrivit flera böcker om
hälsa, kost och träning, senast de hyllade böckerna Vägen till att leda mig
själv och Tacksamhet.
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VÄXTRIKET – ÅRSTIDERNA PÅ SLOTTSTRÄDGÅRDEN ULRIKSDAL
Växtriket är en färgsprakande och initierad berättelse som genomsyras av
hela Slottsträdgården Ulrikdals och Bosse Rappnes gedigna kunskap och
erfarenhet om odling, växter och trädgård som de generöst delar med sig
av. Grundläggande värderingar om klimat, biologisk mångfald, ekologisk
livs- och växtkvalitet löper som en röd tråd genom berättelsen liksom jordens ständiga kretslopp
I Växtriket får du uppleva ett helt år på Slottsträdgården Ulriksdal som den
folkkäre trädgårdsmästaren Bosse Rappne drivit i över trettio år. Ta med dig
inspirationen och kunskapen hem och skapa ditt eget växtrike! En upplevel
se för alla sinnen!

författare:

Bosse Rappne
Växtriket – årstiderna på
Slottsträdgården Ulriksdal
form: Kristina Nauckhoff
foto: Sandra Birgersdotter Ek
format: Inbunden, 210x270,
192 sidor
genre: Hem & trädgård
utgivning: 10 mars 2022
isbn: 978-91-985348-1-8
titel:

Intresset för trädgård, växter och egenodling växer lavinartat och Slottsträd
gården Ulriksdal är därför ett uppskattat utflyktsmål med 650 000 besökare
varje år. Till handelsträdgården kommer man inte enbart för att införskaffa
blommor och växter till trädgård och fönsterkarm utan också för upplevel
sen, den vegetariska måltiden och den växtrika kompetensen hos alla med
arbetare.
Med ett fantastiskt bildmaterial och initierade texter får du uppleva de sex
årstiderna på Slottsträdgården Ulriksdal som ger insikten i hur trädgårdens
kretslopp faktiskt fungerar och se växtriket ur ett annorlunda perspektiv. Här
dyker många vackra växter upp, men också det blomstrande livet bakom
kulisserna i trädgården. Från frö till färdig växt med hjälp av ett trädgårds
mästerligt hantverk.
Du får både inspiration och initierad kunskap kring samplantering av de
vackraste blomsterarrangemang, hur du bekämpar ogräs och förkultiverar
och fixar den grönaste gräsmattan. Här finns råd om hur du lyckas med kruk
växterna och om den bästa vinterförvaringen. Och boken är också fylld med
vackra växtporträtt där du bland annat möter dahlian, amaryllisen och flera
av våra käraste växter.

Växtriket är sammanställd och producerad av fyra professionella medarbe
tare, var och en med sin specialkompetens: Bosse Rappne, en av landets
mest kunniga och kända trädgårdsmästare och trädgårdsprofiler. Sandra
Birgersdotter Ek, fotograf, Kristina Nauckhoff, grafisk formgivare och
Kristofer Gustafsson, författare och journalist.
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KRICKELINS LIVSKRAFT FRÅN TRÄDGÅRD
OCH HAV
Följ med kreatören Kristin ”Krickelin” Lagerqvist till hennes trädgård på
västkusten. En plats som får henne att växa, förlåta och läka samtidigt som
en stor lust och nyfikenhet att uppleva livet med alla sinnen väcks. På ett
kreativt sätt utforskar hon både trädgård och hav.
Ta del av allt från hälsofördelarna med trädgårdsarbete och kallbad till hur
man odlar med tång och gödslar med bokashi, växtfärgar tyg och inreder en
keramikverkstad i trädgården. Inspiration för att landa i det gröna och finna
lust och känsla, hellre än att skapa de perfekta rabatterna.
”Odla dig själv och låt trädgården, havet och naturen hjälpa dig på traven.”
Låt dig inspireras av recept från både trädgård och hav, färga tyg med blom
mor och tång, laga mat vid havskanten, torka din egen teblandning, binda
rökelse med ingredienser från egna trädgården och göra glass av vinbär.
Boken är till brädden fylld av inspiration kring trädgårdsliv, skaparlust och att
välja glädje, lek, naturen och kärlek - allt som ger större livslust.
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Kristin ”Krickelin” Lagerqvist är en kreativ entreprenör med sociala medier
som plattform. Med kameran som trogen partner delar Kristin med sig av
insikter, inspiration, sårbarhet och kreativitet.
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MINDFUL BODY & MIND
Boosta din kropp och ditt sinne med ny energi!
Charlotte Hagelins nya efterlängtade bok Mindful Body & Mind är en inspi
rationsguide som visar hur vi kan hitta rätt mindset för att skapa positiva och
hållbara förändringar i livet – wellness för både body och mind. Charlotte vill
inspirera till ökad medvetenhet, där fysisk aktivitet, kost, sömn och relatio
ner såväl som det vi tänker, känner och tror på utgör viktiga komponenter i
ett hälsosamt och glädjefyllt liv.
Vi hör ofta att ”kropp och själ” hänger ihop och Charlottes övertygelse är att
det är ”kropp och mindset” som hänger ihop. Mindset är de självuppfatt
ningar eller övertygelser vi har om oss själva, om andra och om livet i stort.
Om vi ökar medvetenheten om vårt mindset och är beredda att jobba på en
förändring där det behövs, har vi möjlighet att stärka både vår fysiska och
mentala hälsa och därigenom öka livsglädjen.

författare:

Charlotte Hagelin
Mindful Body & Mind
form: Kate Design
författaroto: Marian Duven
format: Inbunden, 195x260,
144 sidor
genre: Personlig utveckling
utgivning: 12 april 2022
isbn: 978-91-985947-8-2
titel:

TBA Publishing AB
info@thebookaffair.se

Ett holistiskt synsätt på hälsa är en helhet skapad av många olika delar –
bland annat vår fysiska, mentala och emotionella hälsa. Holistisk hälsa, eller
wellness som Charlotte benämner det i boken, innebär att utöva hälsosam
ma vanor dagligen för att uppnå ett bättre fysiskt och mentalt hälsotillstånd.
Metoden är tydlig och guidar läsaren, steg för steg, till att nå sina mål ge
nom att bland annat lära sig mer om den holistiska livsstil som Charlotte
förespråkar. Vi tittar närmare på olika bakomliggande orsaker till obalanser,
och hur man kan ge kroppen och sinnet de bästa förutsättningarna att må
bra.
En mängd förslag på beprövade verktyg och övningar utlovas – med hälso
sam mat, fysisk aktivitet, andningens och återhämtningens kraft och insikten
om hur man kan leva ett balanserat liv med mindre rädsla och stress och mer
kärlek och intimitet. Allt för att, steg för steg, öka känslan av välbefinnande
och hitta rätt mindset för ett starkt, medvetet och hälsosamt liv!

