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ANTIK EROTIK

V

AD ÄR DET med erotiken som
gör att människor överskrider
gränser och ger sig in på våghalsiga
företag som betyder katastrof och
kanske död för den som älskar och
kanske också för föremålet för den
erotiska lusten? Svar: Eros.«

Grekisk Eros
Kärlek och sexualitet i det antika Grekland
EVA-CARIN GERÖ
EVA-CARIN GERÖ tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland.
Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna
men mycket som är oklart, kanske det mesta. Den grekiska
synen på kärleken och sexualiteten, och dess motsvarighet i
konkreta ömsinta och erotiska handlingar, skildras levande
med utgångspunkt från litteratur, konst och lagstiftning.
Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella
attityder och seder, får vi en dos provokation vad gäller den
egna samtidens. Detta är spännande folkbildning när den är
som bäst.
Historia. Ca 225 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353- 900-5

Foto: Sanna Sjöswärd

»

Eva-Carin Gerö är professor
i antik grekiska och författare
till bl.a. Grekiska – språket,
kulturen, myterna.

BIOGRAFI

E

»

Josephsönerna
När Europa kom till Sverige
TIINA ROSENBERG
TEATERREGISSÖREN Ludvig Josephson (1832–1899) föddes in i den kända judiska kultursläkten Josephson i Stockholm men han drogs till Europa där han kunde finna frihet
i den urbana och queera kultur som kontinenten erbjöd.
Hans stora dröm vara att föra Sverige närmare Europa och
världen och att förvandla den provinsiella svenska scenkonsten till något mer storslaget och konstnärligt. Tiina
Rosenberg tar oss med till 1800-talets Paris och Berlin och
åter till Stockholm och dess teatrar.
Memoarer och biografier. Ca 250 s. Inbunden. Illustrerad.
Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-902-9

Foto: Sanna Sjöswärd

N SNÖSLASKIG novemberdag
1851 stod den nittonårige Ludvig Josephson ombord på ångbåten
Gauthiod på väg från Stockholm
till Travemünde varifrån det fanns
anknytning i diligens till Lübeck för
vidare färd med järnväg till Hamburg,
Köln, Bryssel och slutmålet Paris.«

Tiina Rosenberg är professor i
teatervetenskap och författare
till bl.a. Queerfeministisk agenda,
Besvärliga människor – teatersamtal med Suzanne Osten och
Bögarnas Zarah – diva, ikon, kult.

HISTORIA
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KVINNOR OCH KUNGAR
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KVINNOR
OCH
KUNGAR
Om krig och fred

M

»

ATLANTIS

EDAN flottorna dåna på hafven
och folken väpna sig, rustande till stort krig, vilja vi fördjupa oss i
fredens värfv, och stilla i vår mån lägga
grunden till lyckligare tider.«
Fredrika Bremer

A T L AN T I S

2017-04-11 15:02

Kvinnor och kungar
Om krig och fred
OVE BRING
KVINNOR OCH KUNGAR är en bok om krig och fred, om
säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka
idéer och kungar med viss makt. Människorättsaktivister
som Olympe de Gouge och Mary Wollstonecraft framträdde redan i samband med franska revolutionen. Längre
fram när den internationella fredsrörelsen växte sig starkare
framträdde i Sverige rättskämpar som Fredrika Bremer.
Senare gjorde Ellen Key, Elin Wägner och Marika Stiernstedt entré. Men även de fem första kungarna av huset
Bernadotte har spelat en roll i ett fredsperspektiv. Ove
Bring skildrar det in- och utrikespolitiska spelet.
Historia. Ca 250 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-919-7

Ove Bring är professor emeritus i folkrätt och författare
till ett flertal böcker, bl.a.
Parthenonsyndromet – kampen
om kulturskatterna och De
mänskliga rättigheternas väg –
genom historien och litteraturen.

Maigrets första fall var inte den första Maigretbok som Simenon
skrev, men det är en av hans bästa. Här möter vi Maigret som nybliven
kriminalassistent och redan då visade han sin förmåga att se igenom
människor, att improvisera och att tåla en eller flera konjak.

Maigrets jul

GEORGES SIMENON
En liten flicka som bor mittemot
Maigret får på självaste julafton besök
av en jultomte, som samtidigt som
han levererar en jättelik docka lossar
på några stavar i parketten och sedan
försvinner. Maigret börjar forska i
familjens förflutna som är minst sagt
egendomligt.

Deckare.
Översättning: Gunnel Vallquist.
Ca 180 s. Inbunden.
Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-917-3

Deckare.
Översättning: Katja Birman. Ca 100 s.
Inbunden. Utkommer i november.
ISBN 978-91-7353-918-0

»Jag slukar dem, det är
små mästerverk.«
Lars Ring,
Svenska Dagbladet

Foto Victor Diniz © Simenon.tm

Foto Victor Diniz © Simenon.tm

Foto Victor Diniz © Simenon.tm

seriemördare.
Vad är sambandet mellan de meningsMaigret på
nattklubb (2016)
lösasemester
överfallen
i Montmartres gränder? Polisen har
Maigret på
(2016)
Min vän ingen
Maigret
(2016) allmänheten är otålig och
ledtråd,
tidningarna
I NEW
YORK
Maigret gillrar
fälla
(2017) tar hjälp av en framstående
pressarenpå.
Maigret
Maigret ipsykiater
New Yorkoch
(2017)
bestämmer sig för att gillra en fälla.
Maigret och
hansmörkret
mord (2017)
Medan
faller över världsstaden efter ännu
en brännhet sommardag, har Maigret inte annat att
göra än att vänta.

GILLRAR EN FÄLLA

»En av 1900-talets främsta författare«
The Guardian

isbn 978-91-7353-876-3

isbn 978-91-7353-878-7

isbn 978-91-7353-877-0
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Maigret

Maigret på nattklubb (2016)
Maigret på semester (2016)
Min vän Maigret (2016)
Maigret gillrar en fälla (2017)
Maigret i New York (2017)
Maigret och hans mord (2017)

GILLRAR EN FÄLLA

»En av 1900-talets främsta författare«
The Guardian

som han hyllades för sina litterära
kvaliteter. Han skrev över 250
böcker, både deckare och psykologiska romaner, översatta till
omkring 50 språk. På svenska har
hans böcker varit svåra att få tag på
men nu ger Atlantis ut hans klassiska kommissarie Maigret-böcker
på nytt.

Maigret

GEORGES SIMENON

Simenon på Atlantis

Maigret

»En av 1900-talets
främsta författare.«
The Guardian

GEORGES SIMENON

Simenon
på Atlantis
I Paris
har fem kvinnor fallit offer för en brutal

I NEW YORK

Georges Simenon (1903–1989)
var en av världens mest produktiva
och populära författare, samtidigt
som han hyllades för sina litterära
kvaliteter. Han skrev över 250
böcker, både deckare och psykologiska romaner, översatta till
omkring 50 språk. På svenska har
hans böcker varit svåra att få tag på
men nu ger Atlantis ut hans klassiska kommissarie Maigret-böcker
på nytt.

Maigret

Maigret har precis gått i pension och tillbringar sina
dagar på landet i Meung-sur-Loire med att spela belote
och tömma ett och annat glas calvados. Han är dock
inte svårövertalad när en ung fransk-amerikan,
OCH HANSsonen
MORD
till en välbärgad affärsman, dyker upp och berättar
att hans far är i fara och att han behöver Maigrets
hjälp. Redan första dagen i New York försvinner den
unge mannen och Maigret hamnar mitt i en gangsteruppgörelse. Men med hjälp av en före detta varietéartist som blivit sierska, en alkoholiserad journalist, en
ambitiös överkonstapel samt hans gamle vän från FBI,
Georges
Simenon
(1903–1989)
Michael O’Brien, lyckas Maigret
till slut lösa
mysteriet
en av långt
världens
mest produktiva
som har sina rötter i en tragisk var
historia
tillbaka
i
och populära författare, samtidigt
tiden.

GEORGES SIMENON

»Otroligt välskrivet …
han är så skicklig.«
Göran Everdahl

GEORGES SIMENON

Maigret

Maigret påträffar en död man mitt på Place de la
Concorde. Samme man som tidigare sökt honom
och sagt sig vara förföljd. Vem är mördaren? Vad är
motivet? Det enda Maigret har att gå på är att han
till varje pris måste få tag på en gul Citroën med
Parisnummer, där de två sista siffrorna är 38. Vi får
följa Maigret genom ett vårligt Paris på en andlöst
spännande hetsjakt efter en kall och undanglidande
mördare.

GEORGES SIMENON

Maigret i pocket

OCH HANS MORD

ord_dustjacket.indd All Pages

GEORGES SIMENON

Maigret

En av 1900-talets främsta förttare«
The Guardian

Maigrets första fall

GEORGES SIMENON

eorges Simenon (1903–1989)
r en av världens mest produktiva
h populära författare, samtidigt
m han hyllades för sina litterära
aliteter. Han skrev över 250
cker, både deckare och psykogiska romaner, översatta till
mkring 50 språk. På svenska har
ns böcker varit svåra att få tag på
en nu ger Atlantis ut hans klaska kommissarie Maigret-böcker
nytt.

DECKARE

ATLANTIS

ATLANTIS
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Maigret
och hans mord

Deckare och spänning.
Översättning: Gunnel Vallquist. Ca 215 s. Pocket.
Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-906-7

ATLANTIS

2017-02-10 16:05

Maigret
i New York

Deckare och spänning.
Översättning: Gunnel Vallquist. Ca 195 s. Pocket.
Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-905-0

2017-02-10 15:44

Maigret
gillrar en fälla

Deckare och spänning.
Översättning: Gunnel Vallquist. Ca 180 s. Pocket.
Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-904-3

Simenon på Atlantis

Maigret på nattklubb (2016
Maigret på semester (2016)
Min vän Maigret (2016)
Maigret gillrar en fälla (20
Maigret i New York (2017)
Maigret och hans mord (20

KLASSIKER

Voltaire
blir kär

Jul i
litteraturen

NANCY
MITFORD

EN KLASSISK
JULANTOLOGI

»Kärleken mellan
Voltaire och markisinnan du Châtelet
var ingen vanlig kärlek. De var inga vanliga människor.« Så
börjar Nancy Mitford den bok som
av tidskriften New
Yorker utnämnts
till »den mest upprymt underhållande bok som
skrivits på engelska«. Nu ges Maud Adlercreutz
njutbara svenska översättning ut på nytt i Atlantis
klassikerserie.
Memoarer och biografier.
Översättning: Maud Adlercreutz.
Ingår i Atlantis väljer ur världslitteraturen . Ca 270 s.
Inbunden. Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-914-2

Julen kan vara snöskimrande stämningsfull, väldoftande hemtrevlig
och alldeles underbar. Men den kan
i litteraturen
En klassisk julantologi
också vara tragiskt
Urval: Maria Hjort
tårframkallande.
I denna generösa
antologi kommer
många känslor och röster från olika tider till tals.
Jodå, Tomten finns med, Julevangeliet och Den lilla
flickan med svavelstickorna likaså, men också mer
oväntade texter. Med denna bok blir det garanterat julstämning, av många olika slag.

Jul

AT L A N T IS VÄ LJ E R U R L I T T E R AT U R E N

Skönlitteratur. Redaktör: Maria Hjort.
Ingår i Atlantis väljer ur världslitteraturen .
Ca 200 s. Inbunden. Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-913-5

Om religion

Kalevala

Moralia IV
PLUTARCHOS

Finlands
nationalepos

Plutarchos (ca 46–
120 e.Kr.) är en
av de mest kända
av de antika grekiska författarna.
Han var också en
av de mest lästa
Om religion
och uppskattade
Översättning: sven-tage teodorsson
under senantiken
och hela medeltiden. Plutarchos
var övertygad om gudarnas existens och deras
nära relationer till människorna.

I år firar Finland
100 år av självständighet. Nu
finns nationaleposet Kalevala
åter tillgängligt.
Sångerna handlar om män och
kvinnor med övermänskliga krafter.
Här samlas urgamla
skapelsemyter, gripande mänskliga öden, mycken
folklig visdom och lyrisk skönhet.

Filosofi. Ingår i Atlantis väljer ur världslitteraturen .
Översättning: Sven Tage Teodorsson. Ca 350 s.
Inbunden. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-901-2

Skönlitteratur. Översättning: Lars Huldén och Mats
Huldén. 384 s. Häftad. Ges ut som print-on-demand.
ISBN 978-91-88687-00-5

Plutarchos
AT L A N T IS VÄ LJ E R U R VÄ R LDSL I T T E R AT U R E N

SVENSKA AKADEMIEN

Franz Berwald
INGVAR ANDERSSON

Franz Berwald räknas numera till Sveriges främsta tonsättare genom
tiderna men under sin livstid fick han sina största framgångar på
kontinenten. Inte minst i sina symfonier och i sin kammarmusik framstår han som en förgrundsgestalt inom 1800-talets nordiska musikskapande.

Foto: Inga Larsson

Memoarer och biografier. Ingår i Svenska Akademiens Minnesbiblioteket .
Ca 250 s. Inbunden. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-880-0

Lekverk
Essäer och kritik i urval
PER ERIK WAHLUND
Per Erik Wahlund var förutom författare och översättare en högt
ansedd kritiker och essäist, med skarp blick för detaljer och högt
utvecklad språkkänsla, som bl.a. skrev teater- och litteraturkritik i
Svenska Dagbladet under många år. I denna volym finns ett urval
av hans kritik och essäer. En Svensk Klassiker från Svenska Akademien.
Essäer. Ingår i Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien .
Ca 300 s. Inbunden. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-915-9

Svenska Klassiker i pocket
Samlade dikter I & II
WILHELM EKELUND
Månsilver, Sensommarkväll, Det första vårregnet, Över havet
sjunker en stjärna: en svensk klassiker från Svenska Akademien.
Lyrik. 280 s. + 340 s. Ingår i Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien .
Pocket i två band. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-928-9

Dikter
JOHAN LUDVIG RUNEBERG
»Allena var jag, han kom allena, förbi min bana hans
bana ledde …«: en svensk klassiker från Svenska Akademien.
Lyrik. Ca 320 s. Ingår i Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien .
Pocket. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-929-6

en ny bok

POCKET

Bödlar
av annika Sandén

JOHAN
HAKELIUS

Johan Hakelius
The Box

P

DÖDA VITA MÄN
LADIES
RULE BRITANNIA

»Att läsa Bödlar är
en njutning.«
Dick Harrison, SvD

å 1600–talet var det bödeln som såg
Bödlar
till att den dödsdömde fick sitt straff.

Bödelns uppgifter var också att dränka
katter, kastrera hästar och tömma latriner. Inte
många känner till att han även hade läkande
kunskaper och ansågs ha kontakt med den
magiska världen. I Annika Sandéns nya bok
fördjupas bödelns liv. Vem blev bödel? Hur
levde han och hur såg han på sig själv?

ANNIKA SANDÉN

»… ett lysande
berättande.«
Gabriella Håkansson,
Respons

Det kryllar av märkliga
män, excentriska damer
och brittiska egenheter
i Johan Hakelius oefterhärmliga berättelser,
som vi samlat i en härligt
anglofil box.

THE BOX
Döda vita män
Ladies
Rule Britannia

Historia. 3 pocket i box.
Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-907-4

Historia. Ca 350 s. Pocket.
Titel: Bödlar. Liv, dödi och
skam i svenskt 1600-tal
Utkommer
september.
Författare: Annika Sandén
ISBN
356 sidor.978-91-7353-903-6
Inbunden.
ISBN 978-91-7353-842-8
Första recensionsdag: 26 maj

annika sandén är docent i historia vid
Stockholms universitet. Hon har tidigare
gett ut ett antal böcker om svenskt 1600-tal,
senast Missdådare. Brott och människoöden
i Sverige omkring 1600.

Montaigne i storpocket

högupplöst omslag och författarporträtt finns i Atlantis pressrum på Mynewsdesk.
författarkontakt: annika.sanden@historiska.su.se
förlagskontakt: peter.stenson@atlantisbok.se, 0769 41 33 53

Essayer

bokförlaget atlantis ab, sturegatan 24, 114 36 stockholm
tel 08-545 660 70, info@atlantisbok.se, www.atlantisbok.se

MICHEL DE MONTAIGNE
Jan Stolpes lovordade översättning av Montaignes Essayer utgår från 1595 års manuskript
och ges nu ut i storpocket. Utgåvornas
omslag är hämtade från Doubledays utgåva
från 1945 med illustrationer av Salvador Dali.
Essayer 1. Översättning: Jan Stolpe. Storpocket.
Utkommen. ISBN 978-91-7353-896-1
Essayer 2. Översättning: Jan Stolpe. Storpocket.
Utkommen. ISBN 987-91-7353-897-8
Essayer 3. Översättning: Jan Stolpe. Storpocket.
Utkommen. ISBN 978-91-7353-898-5
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