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En framtid med 
snabbt minskande 
oljeproduktion. 
Världen står inför 
en gigantisk 
utmaning. På några 
få år måste allt 
ställas om.

Mats Larssons 
roman Se dig själv 
utspelar sig om-
kring 2020. De 
oljeproducerande 
länderna inoom 
Opec meddelar att 
oljeproduktionen 
kommer att min-
ska. 
Tillkännagivandet 
skapar panik 
runtom i världen. Europas regeringar inser att de på 
allvar måste börja ställa om transportsystemen till 
förnybara bränslen. Vår huvudperson utses för att 
styra om krisen.

Något mycket märkligt sker i den stora 
möbelaffären Orsk i Clevland Ohio. Varje morgon 
fibnner de anställda bokhyllan Kjerring, 
vattenglaset Glans och garderoben Liripip 
sönderslagna då de 
anländer. 
Försäljningen går 
nedåt, 
säkerhetskamerorna 
visar ingenting. Vad 
är det som händer?

Romanen är en tradi-
tionell 
skräckhistoria plac-
erad i en modern 
miljö, men formgiven 
som en välbekant 
och glansig 
postorderkatalog. 
Beställningsformulär, 
produktbeskrivnin-
gar och kartor till 
varuhuset är också 
inkluderade och är 
fantastiskt fantasifulla 
tillskott till romanen.
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Grady Hendrix
Grady Hendrix Horrorstör 
(org.titel) har blivit över-
satt till 14 olika språk och 
kommer snart bli till en 
tv-serie av Gail Berman, 
Charlie Kaufman och Josh 
Schwartz. Skräckhistorien 
om den skandinaviska 
möbelaffären bara växer i 
populäritet.

Grady Hendrix | Bokea - Inredning till döds | F-pris 100SEK
Mjukpärk | Format 187 x 222 |Utgivning 14 mars 
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Mats Larsson har under närmare trettio år arbetat 
som konsult i förändringsleden och 
affärsutveckling. Han har under mer än tio år 
ägnat sig åt rfågan hur vi måste arbeta för att 

ställa om våra 
transportsystem till 
förnybara bränslen. 
Han har skrivit två 
fackböcker som 
publicerats 
internationellt i 
detta ämne och han 
gav sommaren 2016 ut 
romanen Slutet eller 
början på 
historien. Se dig själv är 
den fristående 
fortsättningen. 

Mats Larsson

SE DIG SJÄLV - PEAK OIL OCH DEN 
ÖVERGIVNA VÄRLDEN
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Från sitsen såg jag ut över flera sandstränder med 
gröna palmträd som dansade i vinden. När jag drog 
in luften, så kändes den friskare här än jag någonsin 
tidigare upplevt det.

Snart så hade vyarna 
helt förändrats och nu 
såg vi stigande berg 
som efter en stund 
planade ut och snart 
såg naturen mjukare 
ut med sina gröna och 
bördiga åkermarker. Där 
såg vi bönderna som 
arbetade och slet med 
enkla verktyg.

I världen var som 
en bra bok ger 
Rikard Andersson 
sin berättelse om 
livet på resande 
fot. Inte bara en, 
utan två gånger 
har han gjort allas 

vår drömresa - jorden runt. Läsaren får ta del av allt 
det fantastiska, spännande och ögonöppnande som 
en backpacker får uppleva. 

Boken är Rikard Anderssons debut som han skrev 
under sina två stora resor. Den skildrar olika typer 
av samhällen och såväl människans som naturens 
tillstånd. 

VÄRLDEN VAR SOM EN BRA BOK Rikard Andersson
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Berlin 1995. Staden är 
återförenad men 
fortfarande djupt 
splttrad, gamla 
motsättningar lever 
kvar trots murens 
fall. Byggbranschen 
arbetar febrilt med 
att lappa ihop de två 
delarna; en skog av 
byggkranar utgör 
stadens skyline.

Arkitektstudent-
en Markus har rest 
från Stockholm för 
att praktisera på ett 
arkitektkontor i gamla 
väst. Han vill lära och 
utvecklas i yrket, men 
framför allt längtar efter upplevelser och 
erfarenheter, att ta en del av “det stora livet” som 
han uttrycker det.

Mikael Hacklin är född 1970. Utbildad srkitekt, men 
har även studerat filosofi och litteraturvetenskap. 
Efter att ha gått in i den berömda väggen växlade 
han ner till ett mer modest liv; ett enkelt arbete i 
bevakningsbranschen och mer ledig tid för 
välbefinnande.

Bleibtreu Blues bygger 
löst på egna upplevelser 
från hösten 1995, när han 
bodde i Berlin och 
praktiserade på ett 
arkitektkontor.

Mikael Hacklin BLEIBTREU BLUES
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