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Snö från igår är en 
feelgood-berät-
telse om kärlek, 
resande och 
förväntningar på 
livet. Boken 
handlar om Linus, 
en trettiofemårig 
stockholmare som 
drömmer om att 
vidga sina vyer.

På ett yogaretreat 
i Thailand lär han 
känna Stella, en 
ogenerad nykter 
alkoholist med 
mångkulturellt 
ursprung. Trots att 
Linus är gay finns en stark attraktion mellan dem. 
Och när de möter Amir, en charmig amerikan med 
iranska rötter, fördjupas känslorna snabbt. De tre 
nyblivna vännerna ger sig ut på en resa genom 
Thailand. För varje plats de besöker upptäcker de 
mer om sig själva och i takt med att 
hemresedatumen närmar sig tvingas de fatta 
avgörande beslut.

Ibland får man vara med om något extraordinärt 
och när det händer vet man att det kommer att 
förändra ens liv. Det är så Ludvig kände när han 
kom till insikt om 
innehållet i boken, och 
det är så han vill att ni 
läsare ska känna. 

Egohandbok – om att 
äga din styrka gen-
om din färg och form 
vänder sig till dig som 
vill ta steget för att 
möta ditt ego istället 
för att 
bekämpa det. 

EGOHANDBOK - OM ATT ÄGA DIN 
STYRKA GENOM FÄRG OCH FORM
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Ludvig Mannbro
Ludvig Mannbro är 
författare, akademiker med 
fördjupning inom musik 
och språk, samt har 
kunskaper i konstvetenskap 
med mera. Han har 
utbildning och 
erfarenhet inom 
personlighetsutveckling, 
konståkning och artisteri 
med fokus på dans och 
koreografi.

Oscar von Seth jobbar som sufflör och regiassist-
ent på Dramaten, b.la. med Lars Norén. Utöver sitt 
dagliga arbeta så studerar han litteraturvetenskap 
på masternivå. Kom på andra plats i Umeå 

Novellpris, Sveriges 
största novelltävling, 
2014.

Oscar von Seth SNÖ SOM FÖLL I FJOL
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Holly Hanson satte redan som liten flicka ett tydligt 
mål, att bli världens bästa dansare. Som nittonåring 
blir hon antagen till den erkända dansskolan Juil-
liard i New York och lämnar sin lilla hemstad. Till-
sammans med musikproducenten Jack Bernárd 
vimlar hon sig genom 
livet, utan en tanke på 
att något skulle kunna 
stoppa henne ifrån 
att nå sina drömmar. 
Ända tills dagen hon 
får reda på att någon 
planerar att ta allt 
ifrån henne.

Holly Shit är en bok 
om en 
småstadsflickas 
motgångar, en tjej 
mitt i karriären och 
en kvinna som gör sig 
redo att försvara allt 
hon älskar.

Nick Vero har en lång 
och framgångsrik 
bakgrund inom musik.
Han skördade stora 
framgångar som 
producent och 
låtskrivare på Universal 
Music. Efter en 
listplacering på 
Billboard Top 10 får han 
möjligheten att arbeta 
internationellt, och tar 

den. Att prestera och leverera blir vardag, det är nu 
han får chansen att utveckla känslan för melodiskt 
textförfattande och producering. I sommar släpper 
Nick sin debutroman Holly Shit.

Holly shit Nick Vero

Nick Vero | Holly shit |  F-pris 130SEK | Inbunden | Format 135 x 210 
| Utgivning maj | ISBN 978-91-983662-4-2 | Calidris

Jessika och Micke, två 
ungdomar i senare 
tonåren med helt olika 
uppväxt finner 
varandra genom 
kampsport. Därifrån 
vävs deras liv 
samman genom 
andliga mästare och 
ritualer, kidnappning-
ar och en jakt för att 
förhindra ett terror-
dåd som om det inte 
hindras riskerar att bli 
starten till ett tredje 
världskrig.

Detta är en riktig 
bladvändande som tar läsaren från initieringar i pyr-
amidernas hemliga gångar och Petras grottor samt 
tidigare liv i avlägsna byar i Indien och 
terrordåd i Washington. En tempofylld deckare med 
inslag av fantasy, existentialism och djup kärlek.

Tomas Enhager har varit professionell föreläsare 
och utbildare i näringslivet sedan 1979. Han 
föreläser bland annat om mental träning, 
motivation och kommunikation. Han har haft 
förmånen att arbeta med svenska idrottslag och 

idrottare av högsta 
dignitet. Han har varit 
med och hjälpt 
damlandslaget i fotboll, 
damlandslaget i golf, 
svenska 
mästarna i basket och 
svenska mästarna i 
bowling.

Tomas Enhager TYD TATUERINGEN

Tomas Enhager | Tyd tatueringen |  F-pris 130SEK | Inbunden
  Format 135 x 210 | Utgivning maj
 ISBN 978-91-983662-4-2 | Calidris
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Öga för kropp & 
stil handlar om 
glasögon, kläder, 
smycken och 
vägar till 
självacceptans. 
Lockas du av 
tanken att helt 
och fullt 
acceptera din 
kropp och 
dessutom känna 
dig tillfreds i de 
kläder, glasögon 
och smycken du 
bär? Då har du 
hittat rätt bok. Här 
får du hjälp med 
att se ditt vackra naturliga jag, hitta kroppsglädje 
och ett härligt klädliv. Låt din energi gå till annat än 
klädbryderier och kroppsundran. Vad din syn och 
dina ögon behöver blir också klarare eftersom det 
är en optiker bakom pennan.

Bengtsson och Dahl går på djupet är en 
underhållande, humoristisk och spän-nande skröna 
där vi får följa Lennart Evert Bengtsson och hans 
kompis Bo Dahl som 
involveras i ännu ett 
dramatiskt 
projekt. De startar ett 
konsultföretag ihop 
och blir 
inblandade i 
någonting varje 
marint försvar med 
aktning bör ha. Här 
gäller det att ta tillva-
ra på alla goda resurs-
er, även om 
vissa möjligtvis inte 
har den erfarenhet 
som krävs ... 

BENGTSSON OCH DAHL 
GÅR PÅ DJUPET
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Mats Edblad
Mats Edblad debuterade 
2016 med Det är jag som 
är Lennart, en humoristisk 
feelgood roman om en 
man som genomför en av 
sina märkliga drömmar. 
Bengtsson och Dahl går 
på djupet är hans andra 
roman. På sin fritid skriver 
han på sin tredje i serien.

Anki Palm är optikern som tog steget ut ur 
synundersökningsrummet och blev författare. 
Hennes yrkesbana började 1979, då som 
Sveriges yngsta optiker. Nu driver hon Rediviva 

Optik i Uppsala, 
tillsammans med 
kompanjonen Gudrun 
Marklund. Genom åren 
har hon fått utlopp för 
sitt skrivande med ett 
antal artiklar för optiker 
och nu boken Öga för 
kropp & stil.

Anki Palm ÖGA FÖR KROPP OCH STIL

Mats Edblad | Bengtsson och Dahl går på djupet 
F-pris 110SEK | Danskt band | Format 135 x 210

Utgivning juni | ISBN 978-91-983662-1-1 | Calidris
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