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AT L A N T IS

En ny höst!
När Mikael Holmqvists bok om Djursholm kom
ut 2015 blev genomslaget totalt. Hans studie av
Sveriges mest exklusiva förort fick både läsare och
kritiker på fall, och Holmqvist är sedan dess en
ofta tillfrågad auktoritet i frågor om makt, status
och ledarskap. Med rätta, i sina texter kombinerar
han forskarens analysförmåga med ett inklude
rande uttryckssätt och precision i språket. När
man läser det han skriver förstår man helt enkelt
den här världen lite bättre.
Det känns därför väldigt roligt att presentera
Mikael Holmqvists nya bok, där han tar sig an
Sveriges främsta elitskola: Handelshögskolan i
Stockholm, denna närmast mytomspunna insti
tution som fostrat så många av våra politiska och
ekonomiska makthavare. Jag vågar lova att det är
en bok som kommer att låta tala om sig.
Men bokhösten på Atlantis rymmer fler guld
korn: Walter Isaacson, författare till världssuccén
Steve Jobs, har skrivit en biografi om det kanske
största geniet någonsin, Leonardo da Vinci.
Katharina Vestres Det första mysteriet är en lika
charmerande som bildande bok om hur en män
niska blir till, och David Lindén har skrivit den
första större biografin om Gustaf II Adolfs lärare
Johan Skytte. Och så några klassiker till det för
stås. Trevlig läsning!

			Elin Sennerö Kaunitz
			förlagschef

Höjdpunkter från våren 2018

SA M H Ä L L E & DEBATT

Handels

Maktelitens skola
mikael holmqvist
Efter sin omtalade studie av Djursholm riktar Mikael
Holmqvist nu strålkastarljuset mot Handelshögskolan
i Stockholm. Handels. Maktelitens skola är den första
inträngande analysen av den institution som utbildar
och fostrar den svenska ekonomiska och politiska makt
eliten.
Vilka studenter är det som kommer in på Handels
och hur formas de för framtida maktpositioner? Vilka
är förutsättningarna för fri och oberoende forskning
och undervisning när näringslivet leder verksamheten?
Och hur påverkar denna skola det vidare samhället i en
social, moralisk och politisk bemärkelse?
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Handels. Maktelitens skola är en angelägen samhällsveten
skaplig studie av makt, status och klass i dagens Sverige.

»Mikael Holmqvists tegelsten Djursholm framstår som
årets klart viktigaste (där kom det!) i sin genre.«
jens liljestrand, expressen
»Läsningen är närmast hypnotisk.«
kristina lindquist, upsala nya tidning
Mikael Holmqvist är docent i sociologi och professor
i företagsekonomi vid Stockholms universitet, utbildad i
Sverige och Frankrike. Han har varit återkommande gäst
forskare vid Cornell University och Stanford University i
USA. Hans forskning handlar om arbete, makt och organi
sation. Holmqvists uppmärksammade bok Djursholm.
Sveriges ledarsamhälle utkom 2015.
Samhälle & debatt. 350 s. Inbunden.
Illustrerad. Omslag: Johannes Molin.
ISBN 978-91-7353-990-6. Utkommer september.

H ISTOR ISK BIOGR A FI

Leonardo da Vinci
walter isaacson

walter isa acson

leonardo
da vinci

ATLANTIS

»Överdådig, elegant skriven och skickligt utförd
... fångar perfekt denna motsägelsefulla man.«
the guardian

»En stark historia om ett fantastiskt liv…
en studie i kreativitet.«
the new yorker
»mäktig, insiktsfull«
the washington post

Walter Isaacson är journalist och författare, VD för
Aspen Institute och har tidigare varit styrelseordförande
för CNN och chefredaktör för Time Magazine. Han är
författare till bl.a. Benjamin Franklin. An American Life,
Einstein. Hans liv och universum och den internationella
bästsäljaren Steve Jobs. En biografi.
Historisk biografi. 650 s. Inbunden. Illustrerad.
Översättning: Margareta Eklöf. Omslag: Miroslav Šokčić.
ISBN 978-91-7353-987-6. Utkommer september.
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Av författaren till Steve Jobs

Leonardo da Vinci har gjort två av världshistoriens
mest berömda målningar, Nattvarden och Mona Lisa,
men i sina egna ögon var han lika mycket vetenskaps
man som konstnär. Ständigt nyfiken, och med en
passion som gränsade till besatthet, utförde han nyska
pande studier av människans anatomi, fossiler, fåglar,
flygmaskiner och växter.
Walter Isaacson, författaren till Steve Jobs, har skrivit
en biografi om historiens mest kreativa geni. En man
som av sin samtid betraktades som udda – han var gay,
vänsterhänt, vegetarian – men som inte lät sig styras av
normer eller förväntningar.
Vi kan alla lära av da Vinci: Ta inte bara ta emot den
kunskap du blir serverad. Våga ifrågasätta. Våga tänka
annorlunda.

POPU L Ä RV ET ENSK A P

Det första mysteriet

Historien om dig innan du föddes
Katharina vestre
Från början är du bara en enda pytteliten cell. Så delar
den sig i två. Två celler blir fyra. Åtta. Sexton. Snart
dyker konturerna av en människa upp. En ryggmärg.
Ett hjärta som börjar slå. Senare: lungor, ögon, mun.
En hjärna. På några magiska månader förvandlas en
cellklump till en organism som kan andas, äta och
tänka. Hur är det möjligt? Hur vet cellerna att de ska
forma ett hjärta, och inte en hand eller ett öra? Hur
kan enäggstvillingar ha samma gener men olika finger
avtryck? Och vad har vi egentligen gemensamt med en
bananfluga?
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Det första mysteriet är en ögonöppnande och underhål
lande berättelse om det första och det största mysteriet
av alla: hur en människa blir till.

Katharina Vestre är stipendiat vid institutet för
biovetenskap på universitetet i Oslo. Det första mysteriet är
hennes första bok och är såld till femton länder.

Populärvetenskap. 190 s. Inbunden.Illutrationer : Linnea Vestre.
Översättning: Marianne Mattsson. Omslag: Eva Lindeberg.
ISBN 978-91-7353-991-3. Utkommer augusti.

H ISTOR ISK BIOGR A FI

Johan Skytte

Stormaktstidens läromästare
David Lindén
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Det finns få personer i svensk historia som betytt lika
mycket som Johan Skytte (1577–1645). Ändå är han
idag närmast bortglömd utanför akademiska kretsar,
och det är hög tid för en heltäckande biografi över
honom.
Skytte var Gustav II Adolfs lärare, riksråd, diplomat
och generalguvernör över svenska Livland. Han grun
dade rikets andra universitet i Dorpat och som kansler
för Uppsala universitet moderniserade han det svenska
utbildningssystemet, som han ansåg skulle vara öppet
även för kompetens, inte bara för börd. Han behöll hela
livet sin passion för bildning och uppmuntrade sina
döttrar till högre studier. Men han var också en driven
maktmänniska och var den första som myntade ordet
politik på svenska språket.

David Lindén är journalist och ledarskribent. Han är
ledamot av Skytteanska samfundet och har tidigare skrivit
biografin Hemming Gadh. Vasatidens gudfader (2016).

Historisk biografi. 250 s. Inbunden. Illustrerad.
Omslag: Beatrice Bohman.
ISBN 978-91-7353-961-6. Utkommer oktober.

FR Å N SV ENSK A A K A DEM I EN

Karl Ragnar
Gierow
1914–1918
in memoriam

Minnesbiblioteket
Utgivet av Svenska Akademien
i samverkan med Bokförlaget Atlantis

1914–1918 in memoriam
Karl ragnar gierow
Karl Ragnar Gierows skapande var brett: poesi,
dramatik, filmmanus, reseskildringar och
essäer. 1914–1918 in memoriam bygger på ett
hörspel med dikter, fakta och vittnesmål från
första världskriget.
Skönlitteratur. 160 s. Flexiband.
Omslag: Petter Antonisen. Ingår i Svenska
Akademiens serie »Minnesbiblioteket«.
ISBN 978-91-7353-989-0. Utkommer augusti.

Eufemiavisorna
i. flores och blanzeflor,
hertig fredrik av normandie

Eufemiavisorna
ii . ivan lejonri ddaren

Japanen som försvann
och andra berättelser
bo grandien
Bo Grandien blandade det drömlika, det pit
toreska och det lekfulla i sitt författarskap. I
denna volym finns skönlitterära texter, prosa
dikter och reportage.
Skönlitteratur. 350 s. Inbunden. Introduktion,
urval & kommentar: Per Wästberg. Omslag:
Anders Ljungman. Ingår i Svenska Akademiens
klassikerserie. ISBN 978-91-7353-959-3.
Utkommer augusti.

Eufemiavisorna
Flores och Blanzeflor. Hertig Fredrik
av Normandie. Ivan Lejonriddaren.
Eufemiavisorna är Sveriges första skönlitterära
verk, tre riddarromaner som översattes till
svenska i början av 1300-talet. Temat är en rid
dare som utsätter sig för faror och prövningar
innan han till sist lyckas vinna sin älskade.

SVENSK A KLAS S I KER
u tgi vna av sve nsk a a k a d e m i e n

SVENSK A KLAS S I KER
u tgi vna av sve nsk a a k a d e m i e n

Skönlitteratur. 400 & 450 s. Inbundna. Introduktion: Per Wästberg. Textetablering & kommentarer:
Henrik Williams. Omslag: Anders Ljungman.
Ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.
ISBN 978-91-7353-995-1. Utkommer juni.
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