hösten 2012
Glenn Hysén
Ha de´gott
Konsten att bita ihop
och komma igen
Glenn Hysén, en av Sveriges
mest kända och populära
fotbollsspelare, berättar här
öppenhjärtigt om allt från
skilsmässor, sin son Antons
homosexualitet till livet som
proffs i England och Italien.
Boken är fylld med osannolika
anekdoter men fram träder
också människan Glenn Hysén
som på ett mycket avklätt
sätt berättar om sin syn på
papparollen, kamratskap och
vikten av att alltid vara sig själv.
I alla lägen.
135 x 210 mm, ca 200 sidor, Ill med
bildark i fyrfärg, utkommer i augusti.
ISBN 978 91 7092 205 3.

Tommy Engstrand
Mästare jag mött
Muhammad Ali,
Björn Borg och jag
Tommy Engstrand – en asfalts
blomma från Birkastan i
Stockholm, har med sina 50
år inom journalistiken jobbat
med fackpress, veckopress,
kvällspress, radio och TV. På
ett högst personligt sätt, med
många roliga poänger beskriver
Engstrand i sina memoarer
sina möten med alla de stora
idrottsstjärnorna, kändisarna
och samarbetet med odödliga
referenter som Sven Jerring och
Lennart Hyland.
135 x 210 mm, ca 300 sidor, ill med
bildark i fyrfärg, utkommer i augusti.
ISBN 978 91 7092 204 6.

Aron Flam (red)
Jag bombade
Scener ur ett ståuppliv
Sveriges främsta komiker
berättar i Jag bombade helt
ocensurerat om livet bakom
scenen; om ångesten när skratt
byts mot tystnad, om drogerna
och spriten, om efterhängsna
fans och alla de osannolika,
förnedrande och hysteriska
händelser som kantar turnélivet.
Det är när skratten tystnat på
krogshower, företagsevents,
stand up-klubbar och tvinspelningar runt om i
landet som de verkligt roliga
historierna tar sin början …
135 x 210 mm, ca 140 sidor,
utkommer i september.
ISBN 978 91 7092 206 0.

Claes-Göran Wetterholm
Resan till Titanic
Sommaren 2012 får författaren
ställas öga mot öga med det
fartyg han levt med i över
50 år. Då kommer exklusiva
dykningar genomföras ned till
havets botten där Titanic vilar.
I boken publiceras bilder från
dykningarna samt många andra
ännu opublicerade bilder från
författarens privata arkiv. ClaesGöran Wetterholm är en av de
ledande auktoriteterna i världen
på Titanic. I boken berättar han
personligt om hur Titanic kom
in i hans liv och hur den långa
resan med fartyget kommit att
forma hans liv.
160 x 240 mm, ca 180 sidor,
illustrerad i fyrfärg, utkommer i
september.
ISBN 978 91 7092 203 9.
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hösten 2012
Olof Stenhammar
Det ordnar sig
OS-generalen och grundare av
Stockholms optionsbörs berättar
personligt om sitt händelserika liv.
Han växte upp på Stjärnviks säteri i
Östergötland och började sin karriär
som aktiemäklare i USA. Efter ett antal
ledande befattningar i svenska företag
grundade han Optionsmäklarna OM
under stort motstånd från det finansiella
etablissemanget.

Dan Olofsson
Mina tre liv
Om företagande,
engagemang och rättsröta
Dan Olofsson är grundare av de börsnoterade it-företagen Sigma, Epsilon
och Teleca. I sina memoarer beskriver
han missöden och framgångar i sitt
entreprenörskap, sin filantropiverk
samhet i Sydafrika och ger ingående
exempel på den svenska rättsrötan.

155 x 228 mm, ca 280 sidor, ill med bildark i
fyrfärg, utkommer i oktober.
ISBN 978 91 7092 209 1.

155 x 228 mm, 280 sidor, illustrerad i fyrfärg,
utkommer i oktober. ISBN 978 91 7092 200 8.

Elisabet Höglund
Nattens änglar

Ben Macintyre
Double Cross
Sanningen om spionerna
bakom invasionen av
Normandie

Två gånger inom loppet av fyra månader
stod Elisabet Höglund öga mot öga
med döden. 2011 drabbades hon av
cancer. Operationen gick bra men ledde
till allvarliga komplikationer. I Nattens
Änglar berättar hon självutlämnande
om sin dramatiska kamp mot döden
och om sina tre månader på sjukhus
med heroiska insatser av läkare och
sjuksköterskor.
135 x 210 mm, ca 300 sidor, utkommer i
oktober. ISBN 978 91 7092 214 5.

Double Cross är historien om den
osannolika skara spioner som möjliggjorde invasionen av Normandie; en
bisexuell peruansk playgirl, en kortväxt
polsk stridspilot, en serbisk Casanova,
samt en hysterisk fransyska vars
besatthet av sin hund närapå kom att
välta hela invasionen över ända. Double
Cross är den tredje och avslutande
delen I Ben Macintyres framgångsrika
spiontriologi.
135 x 210 mm, ca 380,sidor, ill i sv/v, utkom
mer i oktober. ISBN 978 91 7092 208 4.

Nina Karlsdotter
och Dag Bremberg
Så lyckas du som chef
De 10 vanligaste utmaningarna
– och lösningarna
Boken utgår från verkliga samtalsprocesser mellan chefer och coach/
samtalspartner. Det handlar om
vardagliga dilemman i vanliga chefers
liv, och vi får ta del av 10 personers
samtal med Nina Karlsdotter. Boken
ramas in av beteendevetenskapliga
teorier, metoder och modeller
om kommunikation kopplat till
ledarskapsrollen.
135 x 10mm, 176 sidor, utkommit.
ISBN 978 91 7092 195 7.

Janerik Larsson
De nya industrialisterna
Riskkapitalet och
välståndsbygget
De senaste årens debatt om riskkapitalet har inte fokuserat på dessa
företags betydelse för välfärdsbygget.
Janerik Larssons reportagebok bygger
på samtal med riskkapitalbolagens
förvaltare och de som investerat i dessa
och ger därför en viktig, kompletterande
bild av vad dessa företag betytt och
betyder för svenskt välfärdsbygge.
135 x 210 mm, 150 sidor, utkommer i
november. ISBN 978 91 7092 211 4.

Ulf Bagge
Trubaduren
Möten – minnen
Berättelsen om ett halvsekellångt
trubadurskap. Ulf Bagge levde som ung
i kretsen av vissångare på krogarna och
klubbarna i Gamla stan där Cornelis,
Bengt Sändh och Torgny Björck med flera
höll till. Boken skildrar motgångar och
succéer men också artistlivets mörka
sidor, med alkoholism och fiendskap. Ulf
Bagge har samarbetat med artister som
Monica Zetterlund, Beppe Wolgers och
Olle Adolphsson.
135 x 210 mm, ca 300 sidor, ill med bildark i
fyrfärg, utkommer i oktober.
ISBN 978 91 7092 207 7.

Anna Ryott och Ulrika Hotopp
Affärsaktivisten
Manifest för lönsam
och hållbar business
Anna Ryott, generalsekreterare för SOS
barnbyar och tidigare finansanalytiker,
beskriver hur världen är på väg in
i en ny era. En era där omtanke om
människor och miljö går hand i hand
med lönsamhet. I boken samtalar
hon med några av Sveriges stora
näringslivsprofiler och affärsaktivister
som i dubbel bemärkelse gör goda
affärer, bland andra Claes Ekström, Alice
Bah, Sasja Beslik och Mattias Klum.

Tove Lifvendahl
Att ge
Samtal med svenska
filantroper
I boken möter Tove Lifvendahl ett tiotal
filantroper som har bestämt sig för att
engagera sig och skänka bort en del av
sin förmögenhet. Porträtten beskriver
personens drivkrafter bakom givandet:
varför man ger, till vilket ändamål och
hur, och vad som kan göras för att
uppmuntra och underlätta givande.
160 sidor, 200 x 225 mm, ill i fyrfärg,
utkommer i november.
ISBN 978 91 7092 212 1.

Björn Strid
och Niclas Lindgren
Låt hjärtat slå ditt säljrekord
Nitton år gammal började Björn Strid
på Hemglass och redan första helgturen
slog han säljrekord. Inom två år var
han bäst i Sverige och nådde även
Europatoppen inom bolag som TNT,
Swiss Post och DHL. Hans knep är
empati – konsten att bry sig om andra
på ett sätt som ökar försäljningen.
160 sidor, 130 x 175 mm, utkommer i juni.
ISBN 978 91 7092 201 5.

155 x 228 mm, 128 sidor, utkommer i oktober.
ISBN 978 91 7092 210 7.

Malin Sahlén
Ungdomsarbetslöshet
När ska muren rivas?
Ungdomsarbetslösheten har stigit
obönhörligt sedan 1990-talskrisen
och det blir värre för varje gång som
ekonomin hackar. Och hur bra ekonomin
än går så lämnar vi kvar ett gäng
ungdomar i vänthallen. Varför blev det
såhär och vad tänker politikerna göra åt
det? Författaren är nationalekonom och
arbetar på svenskt näringsliv.
128 sidor, 135 x 210mm, utkommer i
september. ISBN 978 91 7092 191 9.

Birger Ekerlid
Krångede i kraftens tid
När Krångede kraftverk byggdes på
1930-talet var det ett av de största i
landet och blev ett riksintresse i de
kristider som rådde då. Bygget skapade
en Klondyke-stämning i den jämtländska
byn under utbyggnadstiden med tillresta
arbetssökande från hela landet. Birger
Ekerlid skildrar i boken tiden före, under
och efter utbyggnaden.
104 sidor, 270 x 330 mm, rikt ill i fyrfärg,
utkommer i juni. ISNB 978 91 7092 198 8.
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