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Har vi blivit galna? Den indiske författaren 
Amitav Ghosh menar att framtida generatio-
ner mycket väl kan dra den slutsatsen. I essä- 

boken Den stora galenskapen – Klimatförändringen 
och det otänkbara undersöker han vår kulturella och 
politiska oförmåga att förstå klimatförändringarnas 
våldsamhet och omfattning. Lagom till bokmässan i 
september ger vi ut en andra upplaga av detta pionjär- 
arbete från 2016. 

Amitav Ghosh kommer till Bokmässan. Där kan 
du även höra honom berätta om sitt magnum opus, 
Ibis-trilogin, som ges ut på palaver. Den första delen, 

Ett hav av vallmo, kommer under hösten som pocket.
Till Bokmässan välkomnar vi också Nnedi Okorafor, aktuell med den 

hyllade Binti-trilogin. Fantastik när den är som bäst. Del tre utkommer i 
september. 

I vår klassikerserie kommer – för första gången någonsin på svenska – 
Joan Lindsays Utflykt till Hanging Rock. Maria Lundgren står för översätt-
ningen av denna fantasieggande pärla om en ödesdiger utflykt på Valentin- 
dagen år 1900. Under hösten kommer vi ordna samtal kring denna fantas- 
tiska bok. Håll utkik! 

I november introducerar Palaver den fransk-senegalesiske författaren  
David Diop på svenska. International Booker Prize 2021, Goncourtpris,  
lyriska recensioner ... Men först och främst en unik bok: Frère d’âme (Seuil, 
2018). Boken kommer i november och översätter gör Marianne Tufvesson. 

Runt årsskiftet ger vi ut den danske poeten Christoffer Thunbo  
Pedersens finstämda debut Genom dagar av fläder och hagtorn. I översätt-
ning av Jonas Rasmussen. 

Och 2023 börjar lovande med en annan debut: romanen House of Stone 
av Rosa Tshuma. Drastiskt, bitvis tragikomiskt, skildrar hon så skickligt 
dagens Zimbabwe. Ett mycket lovande författarskap som vi är stolta över 
att introducera. 

Vårt mångåriga och givande Germaine de Staël-projekt resulterar i en bio-
grafi – den första på svenska om denna intressanta författare. 

God läsning!

Pernilla Ståhl
Förläggare, palaver press



Höstens och vinterns böcker 2022/2023

SEPTEMBER 
Binti – Nattens magiska mask  

av Nnedi Okorafor, sid 4 

Den stora galenskapen – klimatförändringen och det otänkbara  
av Amitav Ghosh, sid 5

Utflykt till Hanging Rock  
av Joan Lindsay, sid 6

Ett hav av vallmo (pocket)  
av Amitav Ghosh, sid 7

NOVEMBER 

Frère d’âme (prel. Själsbröder) 
av David Diop, sid 8

JANUARI

Genom dagar av fläder och hagtorn
av Christoffer Thunbo Pedersen

FEBRUARI

House of Stone 
av Rosa Tshuma, sid 9

PALAVERS PROGRAM PÅ BOKMÄSSAN
sid 10–11

Monter: B03:31



4

BINTI – NATTENS  
MAGISKA MASK del 3 
av Nnedi Okorafor

Nnedi Okorafors hyllade och prisbelönade Binti- 
trilogi kommer äntligen på svenska. När den unga 
himba-flickan Binti antas till det prestigefyllda  
intergalaktiska Oomza-universitetet blir det början 
på ett äventyr inom den genre som Okorafor själv 
kallar för African futurism. Trilogin har tilldelats 
Nebula Award och Hugo Award. De två första del- 
arna utkom i juni och del 3 kommer i september.

FANTAST IK
ÖVER SÄTTN ING Maria Lundgren
I SBN: 978-91-985659-7-3
I SBN dEl 2: 978-91-987321-3-9
I SBN dEl 3: 978-91-987321-4-6
FoRmAT: Mjukband
UTKommER: Juni och september

Nnedi Okorafor (f. 1974) är en  
nigeriansk-amerikansk författ- 
are. I sina berättarteman blandar 
hon amerikansk kultur med influ-
enser från västra Afrika. Flera av 
hennes verk har blivit teve-serier. 
Hennes hyllade Vem fruktar  
döden ska bli HBO-serie.
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DEN STORA  
GALENSKAPEN  
– KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH DET OTÄNKBARA

av Amitav Ghosh
 
Hyllad essäistik om klimatförändringen. Har vi 
blivit galna? Den indiske författaren Amitav Ghosh 
menar att framtida generationer mycket väl kan 
dra den slutsatsen. I essäboken undersöker Amitav 
Ghosh vår kulturella och politiska oförmåga att 
förstå klimatförändringarnas våldsamhet och om-
fattning. Essäerna bygger på en föreläsningsserie 
på The University of Chicago, och gavs först ut av 
Chicago University Press.   

E SSÄ I ST IK
ÖVER SÄTTN ING: Roy Isaksson
I SBN: 978-91-987321-1-5
FoRmAT: Mjukband
UTKommER: September.  
Andra reviderade upplagan.

Amitav Ghosh f. 1956, är en  
indisk författare. Ghosh växte 
upp i Calcutta, Bangladesh och 
Sri Lanka.  Han utbildade sig vid 
universiteten i Delhi, Alexandria 
och har en doktorsexamen i 
socialantropologi. Ghosh har 
skrivit ett antal prisbelönade 
romaner, bland annat den hyll-
ade Ibis-trilogin om åren före 
Opiumkrigen. 
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DEN STORA  
GALENSKAPEN

Amitav Ghosh

har vi blivit galna? Den hyllade indiske författaren 
Amitav Ghosh menar att framtida generationer mycket väl 
kan dra den slutsatsen. I essäboken Den stora galenskapen 
– klimatförändringen och det otänkbara undersöker  
Amitav Ghosh vår kulturella och politiska oförmåga att 
förstå klimatförändringarnas våldsamhet och omfattning.

Amitav Ghosh är en prisbelönad författare och essäist.  
Hans senaste roman är Öarna.
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Klimatförändringen 
och det otänkbara

9 789178 195442

”En oerhörd essä.”

Victor Malm i Expressen  
om Den stora galenskapen.
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UTFLYKT TILL  
HANGING ROCK
av Joan Lindsay

Joan Lindsays kultroman från 1967 för första 
gången på svenska. Om det mystiska försvinnan-
det av några skolflickor och deras lärare under en 
utflykt till Hanging Rock på Alla hjärtans dag år 
1900, och vilka konsekvenser deras försvinnande 
får för omgivningen.

Joan Lindsay (1896–1984) var 
en konstnär och författare från 
Australien. Hennes mest kända 
bok är Picnic at Hanging Rock, 
som gavs ut 1967. Romanen låg 
till grund för en ikonisk film som 
kom år 1975.

JOAN LINDSAY
UTFLYKT TILL 
HANGING ROCK 

palaver press
klassiker 

RomAN
ÖVER SÄTTNING:  
Maria Lundgren
I SBN: 978-91-987321-8-4 
FoRmAT: Mjukband
UTKommER: Oktober

”Förtrollande,  
drömsk och gripande!” 

The New Yorker
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ETT HAV AV VALLMO
av Amitav Ghosh

Ett hav av vallmo, den första delen i Amitav 
Ghoshs mäktiga romanbygge om migration och 
kolonial handel, Ibis-trilogin nu som pocket. I 
centrum för denna storslagna roman står skeppet 
Ibis och dess passagerare. Deeti är änka till en 
opiummissbrukare, räddad från makens begrav-
ningsbål av den lågkastiga Kalua. Paulette är den 
föräldralösa dottern till en fransk botaniker och 
Jodu, sonen till hennes amma, hennes enda länk 
till det förflutna. Vi får följa dem på deras väg till 
Mauritius. Romanen prisades i svensk media när 
den utkom 2021.

RomAN
ÖVER SÄTTN ING:  
Pernilla Ståhl
ISBN: 978-91-985659-9-7
FoRmAT: Pocket
UTKommER: Oktober

En fl od 
av rök

Amitav Ghosh

Roman

En våg

Amitav Ghosh

Roman

av eld

Roman

Ett hav  
av vallmo

Amitav Ghosh
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David Diop (f. 1966) är en fransk 
författare och akademiker. 
Han specialiserar sig på fransk 
och frankofon litteratur från 
1700-talet, bland annat hur Afri-
ka framställdes i reseskildringar 
från den tiden. Hans första bok 
1889, l’Attraction universelle, kom 
2012. Romanen handlar om elva 
personer som var del av den 
senegalesiska delegationen på 
Världsutställningen i Paris. Hans 
andra bok, Frère d’âme, är hans 
internationella genombrott.

RomAN
ÖVER SÄTTNING:  
Marianne Tufvesson
I SBN: 978-91-987321-2-2 
UTKommER: November

FRÈRE D’ÂME  
(SJÄLSBRÖDER) 
av David Diop

Frère d’âme (prel. Själsbröder) utgår från erfaren-
heten hos en senegalesisk soldat som stred för ko-
lonialmakten Frankrike under Första världskriget. 
Boken belönades med International Booker Prize 
2021, och har fått flera andra prestigefyllda priser.

”A searing, eye-opening tale  
of innocence destroyed” 

Kirkus Review
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HOUSE OF STONE 
av Rosa Tshuma 

Rosa Tshumas fantastiska debut utspelar sig i ett  
Zimbabwe på fall. En absurd, lekfull, tragikomisk 
bladvändare. Hyllad i internationella medier. 

Rosa Tshuma är född i Zimbabwe, men bor nu i 
New York där hon undervisar i kreativt skrivande.

pRoSA
ÖVERSÄTTNING:  
Emilia Fjeld
I SBN: 978-91-987321-6-0
UTKommER: Februari

 ”Tshuma is incapable of writing  
a boring sentence …  

It is an extraordinary achievement  
for a first novel.” 

The Guardian



PALAVERS PROGRAM PÅ BOKMÄSSAN
Monter: B03:31

Fredag 23 september

10.00–10.45 ”Klimat och fiktion”. 
Ett samtal med Amitav Ghosh, författare till Den stora galenskapen. 
Kl ImATScENEN.

12.00–12.30 ”Brittiska knarkbaroner i kolonialismens tjänst”.
Per J Andersson samtalar med Amitav Ghosh om Ibis-trilogin, som utspelar sig 
under mitten av 1800-talet under britternas aggressiva opiumhandel med Kina.
SEmINAR IUm. SAl R2.

14.30–15.15 ”Africanfuturism”
Nya perspektiv inom science-fiction! Med Nnedi Okorafor och Lauren Beukes.
SEmINAR IUm SAl G4

Nnedi Okorafor signerar därefter i SF-moNTERN A02:42.

16.30–16.50 ”Om invasiva arter”
Helena Hansson presenterar Växtvärk (palaver press) i LU:s monter.

17.00–18.00 Nicole Charro läser ur Ingenkvinnasland
RUm FÖR poESI

18.30 Hur skriver man humor?
Kalle Lind i ett samtal med Henrik Sjöberg, författare till  
Smugglarna från paradiset.
SKR IVA-ScENEN.

21.30 Nicole Charro läser ur Ingenkvinnas land.
By N IGhT.



Lördag 24 september

11.00–11.20 Amitav Ghosh om klimatutmaningarna i Sydasien.
GloBAlA ToRGET.

12.00–12.30 Boksignering Amitav Ghosh
pAlAVERS moNTER B03:31

14.00–14.30 Boksignering Henrik Sjöberg
pAlAVERS moNTER B03:31

16.30–16.50 Nnedi Okorafor om africanfuturism
FANTAST IK ScENEN
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