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Höstens och vårens 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 

Om natten är allt blod svart
av David Diop, sid 8

FEBRUARI

Vem fruktar döden (pocket) 
av Nnedi Okorafor, sid 9

MARS

Jag stannar här (pocket) 
av Marco Balzano, sid 10

En flod av rök (pocket)
Amitav Ghosh, sid 11

  

APRIL

Genom dagar av fläder och hagtorn
av Christoffer Thunbo Pedersen, sid 12

Hon kom från Mariupol 
av Natascha Wodin, sid 13 

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 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) med den svenska titeln Om natten är allt blod svart. Boken kommer i 
november och översätter gör Marianne Tufvesson. 

I april introducerar vi ett annat stort författarskap för svenska läsare. 
Vi ger ut Natascha Wodins Hon kom från Mariupol. I april kommer också 
den danske poeten Christoffer Thunbo Pedersens finstämda debut Genom 
dagar av fläder och hagtorn. I översättning av Jonas Rasmussen. 

Vårvintern 2023 utkommer tre av våra titlar som pocket: Vem fruktar 
döden av Nnedi Okorafor, En flod av rök av Amitav Ghosh och Jag stannar 
här av Marco Balzano. Och i höst har vi flera nya intressanta titlar på gång.

God läsning!

Pernilla Ståhl
Förläggare, palaver press
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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. 

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

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 sättN iNG:  
Maria Lundgren
i sBN: 978-91-987321-8-4 
foRmat: Mjukband
UtkommeR: Oktober

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

”Förtrollande,  
drömsk och gripande!” 

The New Yorker
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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 sättN iNG:  
Marianne Tufvesson
i sBN: 978-91-987321-2-2 
UtkommeR: November

OM NATTEN ÄR ALLT 
BLOD SVART 
av David Diop

Om natten är allt blod svart utgår från erfaren- 
heten hos en senegalesisk soldat som stred för  
kolonialmakten Frankrike under Första världs- 
kriget. Boken belönades med International Booker 
Prize 2021, och har fått flera andra prestigefyllda 
priser.

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

Kirkus Review

VEM FRUKTAR DÖDEN
av Nnedi Okorafor

Nigeriansk-amerikanska författaren Nnedi Okora-
fors Vem fruktar döden belönades med World 
Fantasy Award for Best Novel och har översatts till 
en mängd språk. Palaver gav ut boken 2020 och nu 
kommer den som efterlängtad pocket.

Nnedi Okorafor

Vem fruktar 
döden

Fantastik

WoRld faNtasY aWaRd fÖR Bästa RomaNV
em

 fruktar döden
N

nedi O
korafor

I kväll ville du veta hur jag blev som jag blev. Du ville veta hur jag hamnade här … Det 
är en lång historia. Men jag ska berätta … Jag ska berätta. Du är dum om du tror 
på vad andra säger om mig. Jag berättar min historia för dig för att bekämpa alla 
lögnerna. Tack och lov ryms min berättelse på din laptop fast den är så lång.

Två dagar har jag på mig. Jag hoppas det räcker. Snart hinner allt ikapp mig.
Min mor gav mig namnet Onyesonwu. Det betyder ”Vem fruktar döden?” Ett väl 

valt namn. Jag föddes för tjugo år sedan, i oroliga tider. Ironiskt nog växte jag upp 
långt bort från allt dödandet …

Nigeriansk-amerikanska författaren Nnedi Okorafors fl erfaldigt prisbelönade sf-
roman utspelar sig i ett postapokalyptiskt framtida Sudan. Folkgruppen okeke har 
sedan länge förtryckts av folkgruppen nuru, och nu har nuru bestämt sig för att 
följa vad som står i Den Stora Boken och utrota okeke för alltid. 

En okeke-kvinna, som överlevt förstörelsen av byn där hon bodde, våldtas av 
en nuru-general. Kvinnan fl yr ut i öknen för att dö, men istället föder hon en fl icka 
som får namnet Onyesonwu. Flickan är en så kallad Ewu, ett barn som blivit till 
genom en krigsvåldtäkt och som därför stöts ut ur gemenskapen. 

Redan tidigt visar det sig att Onyesonwu har speciella förmågor. 
Som ung vuxen kvinna ger Onyesonwu sig iväg för att med hjälp av sina magiska 

krafter bekämpa sin far generalen och försöka skapa en bättre framtid för landets 
människor. Hon brottas med traditioner, patriarkatet, kärleken och med sig själv. 
Till slut förstår hon varför hon fi ck sitt namn Onyesonwu – Vem fruktar döden?

Om Who Fears Death:

”Many people need to read Who Fears 
Death. It is an important book.”

Nawal El Saadawi

”A fantastical, magical blend 
of grand storytelling.”

Publishers Weekly

Beautifully written, this is dystopian 
fantasy at its very best.”

The Library Journal Review

”Both wondrously magical 
and terribly realistic.”

The Washington Post

”Readers who do not usually read 
speculative fi ction need not feel 
intimidated by the futuristic nature 
of this book. The clear and sometimes 
lyrical prose pulls the reader along and 
compels the reading of page after page.” 

New York Journal of Books

Nnedi Okorafor föddes i USA 1974 som 
dotter till nigerianska föräldrar. Hon har 
doktorerat i engelska och undervisar i 
kreativt skrivande. 

Nnedi Okorafor har för sina barn- 
och ungdomsböcker tilldelats fl era stora 
fantasyutmärkelser och många andra 
priser. Bland dem hör Wole Soyinka 
Prize for Literature in Africa, Macmillan 
Writers Prize for Africa och Carl Brandon 
Parallax Award. 

Kortromanen Binti, som publicerades 
2015 och är den första delen i Binti-
trilogin, vann både Nebula Award och 
Hugo Award år 2016. 

Vem fruktar döden vann 2011 års 
World Fantasy Award for Best Novel.
Detta är den första av Nnedi Okorafors 
böcker som översatts till svenska.
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ISBN 978-91-985658-6-7

9 789198 565867>

Nnedi Okorafor. Foto: Anyaugo Okorafor 

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.

faNtast ik
ÖVeRsättNiNG: Maria 
Lundgren
i sBN:978-91-987322-0-7
UtkommeR: 15 februari
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MARCO BALZANO
RESTO QUI

I  ÖVERSÄTTN I NG 
AV H ELENA MONTI

JAG STANNAR HÄR  
av Marco Balzano

Den prisbelönade romanen Jag stannar här nu som 
pocket. Jag stannar här utspelar sig i en liten by 
i norra Italien under tiden före och under andra 
världskriget. Marco Balzano berättar historien om 
hur byns invånare slits sönder av fascismen och 
nazismen, men det är också en berättelse om trakt-
en kring Reschensjön och om varför det enda som 
finns kvar av byn är ett kyrktorn som reser sig ur 
vattnet.

RomaN
ÖVeRsättNiNG: Helena 
Monti
i sBN:978-91-987322-2-1
UtkommeR: 15 mars En fl od 

av rök
Amitav Ghosh

Roman

RomaN
ÖVeR sättN iNG:  
Ylva Gislén
i sBN: 978-91-987322-1-4 
UtkommeR: 15 mars

EN FLOD AV RÖK
av Amitav Ghosh

Den andra delen i Amitav Ghoshs mäktiga roman-
bygge om migration och kolonial handel, Ibis-
trilogin, utspelar sig på Mauritius och i Kanton. Vi 
får följa karaktärerna från den första delen under 
de händelser som leder fram till det första opium-
kriget och britternas övertagande av Hong Kong. 
Nu som pocket.

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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HON KOM  
FRÅN MARIUPOL  
av Natascha Wodin 

Natascha Wodins hyllade bok om sin mor. Mo-
dern, Jewgenia Jakowlewna, föds 1920 i Mariupol 
– en vacker kuststad med sommartemperaturer på 
uppåt 40 grader. Familjens liv slås i spillror under 
Stalin och Hitler. År 1944 deporteras Jewgenia 
som tvångsarbetare till Leipzig. I romanen, som 
rör sig mellan fiktion och dokumentärt, söker 
Wodin efter sin mors och därmed sin egen histo-
ria. Tematiken är skakande aktuell. Wodin sätter 
också strålkastarljuset på Tysklands systematiska 
utnyttjande av tvångsarbetare från östra Europa.
Boken tilldelades Leipziger Buchmesse-priset 2017 
och är översatt till flera språk.

PRosa
oR iGiNalt itel:  
Sie kam aus Mariupol
ÖVeRsättNiNG:  
Margareta Flygt
i sBN: 978-91-987322-3-8
UtkommeR: 22 april

MELLAN DAGAR AV  
FLÄDER OCH HAGTORN  
av Christoffer Thunbo Pedersen

Mellan dagar av fläder och hagtorn är Christoffer 
Thunbo Pedersens (f. 1989) debutdiktsamling som 
utkom i Danmark 2020. Här finns inga försök att 
framföra politiska åsikter eller att ta temperaturen 
på samtidens strömningar. Genom hela samlingen 
finns istället en underton av djup medmänsklighet, 
bortom alla politiska, sociala och nationella grän-
ser. Här klingar en sällsam men samtidigt tydlig 
ton som ger resonans i läsaren och lockar hen att 
vakna upp och både tänka och känna.

lYR ik
ÖVeRsättNiNG:  
Jonas Rasmussen
i sBN:978-91-987321-7-7
UtkommeR: April

kommaNde t itlaR:
Marlon-trilogin  
av Christina Hesselholdt 
(september 2023)

En våg av eld  
av Amitav Ghosh  
(september 2023)

Remote control 
av Nnedi Okorafor  
(september 2023)

House of Stone  
av Rosa Tshuma 
(oktober 2023)

Il Giorno della Civetta  
av Leonardo Sciascia  
(november 2023)
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