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JAG HAR SLAGIT UPP MITT TÄLT I HOPPETS LAND
Citatet ovan är hämtat från bibelöversättningen The
Message, närmare bestämt från Petrus predikan på pingstdagen (Apg 2:26). Det är också titeln på Tomas Sjödins
andaktsbok utifrån The Message. Jag kan inte hjälpa att
jag fångas av det vardagliga, moderna men framför allt
poetiska språket i The Message. En översättning som bär
parafrasens kännetecken men framför allt verkligen klär
bibelordet i vårt modernaste språk. Lika intressant och
överraskande för såväl den som aldrig läst bibeln som för
den vane läsaren. Som förlag är vi både glada och lite stolta
över att få presentera denna fantastiska bok på svenska
språket. Tillsammans med våra populära utgåvor av Bibel
2000 och många olika andaktsböcker så tror vi att The
Message och nu även Tomas Sjödins andaktsbok möter ett
stort och reellt behov.
Men Libris är mer än ett bara ett bibelförlag och vår utgivning sträcker sig långt bortom det strikt konfessionella. Vi
vill möta alla våra läsare oavsett kön, ålder, tro, etnicitet
osv – och oavsett var i livet vi befinner oss - med livsmod,
livsmening och livskunskap.
Jag hoppas att alla hittar många intressanta titlar i vår utgivning och att vi får vara med och förgylla de kommande
månaderna.

Foto: Rickard L Eriksson

Johan Ericson
VD & förlagschef

Lyssna på Libris ljudböcker
via appen Keystory.
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Mod att resa sig
Elise Lindqvist med Ruth Nordström

Elise Lindqvist kallas Ängeln på Malmskillnadsgatan
och har av påven Franciskus omnämnts som Sveriges Moder Teresa, men bland de unga prostituerade i Stockholm
går hon mest under namnet Morsan.
Elise utsattes för övergrepp som barn och såldes till prostitution som tonåring. Efter en stor och livsförvandlande
vändning, där hon fann en tro och styrka att resa sig, har
hon arbetat i över 25 år med praktiska hjälpinsatser till
utsatta kvinnor.

Ruth Nordström är grundare av Skandinaviska
Människorättsadvokaterna, en advokatbyrå som riktat in
sig på mänskliga rättigheter, och hon företräder socialt
marginaliserade människor som fallit mellan stolarna i det
sociala välfärdssystemet. Tillsammans har de i många år
jobbat för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av
kvinnor samt för att ge hopp till utsatta människor.

Inbunden,140x210, 220 sidor | Omslag: Cia Björk | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-971-2

Allt jag inte vill tiga om
Charlotte Rørth

Charlotte Rørth blev uppmärksammad med sin bok
Jag mötte Jesus – bekännelser av en motvilligt troende. I
den boken skildrar författaren hur Guds son, utan att hon
själv är religiös och andlig sökare, bokstavligen visade sig
för henne och talade till henne i en landsortskyrka i Úbeda
i Spanien. Erfarenheten kom som en mental och fysisk
blixt och tvingade henne att ta sitt moderna rationella liv i
beaktande.
Hennes nya bok, Allt jag inte vill tiga om, är en stark och
tankeväckande bok om att vara kvinna och troende i dag.
Ärligt och uppriktigt berättar Charlotte Rørth om sitt liv:
om övergrepp, om att föda barn, vara mor, mista sin son
och om att våga läsa Bibeln med egna ögon. Där upptäcker hon – helt oväntat – att själva kärnan i kristendomen ger
henne ny styrka. Bokens personliga berättelse tar upp de
aktuella debatterna om kön och likavärde och vill väcka
igenkänning och eftertanke hos läsarna – oavsett kön.

Inbunden,140x210, 200 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Utk: april 2022 | ISBN: 978-91-7387-946-0

Min tid är nu:

svek, missbruk och himmelska höjder
Rasmus Troedsson med Elin Liljero Eriksson
– Det största värdet med den här boken blir nog
att få möta läsarna i något slags sårbarhet, säger
den folkkäre skådespelaren Rasmus Troedsson,
vars självbiografi är någon typ av fortsättning på
hans uppskattade sommarprat i P1 häromåret.
Rasmus liv innehåller en fascinerande resa från barnhem till
stora gods. Boken är också fylld av mycket känslor – mörker,
smärta och tragedier men också ljus, hopp och mycket skratt.

– Mitt liv har inneburit både mardrömmar och drömmar i långt högre grad än
vad jag hade kunnat tänka mig, vilket
har varit både en förbannelse och en
välsignelse. Det har också gett mig ett
visst mandat att våga påstå att det inte
finns något bottenlöst läge i livet – med
en hoppfull ton vill jag förmedla att
det inte finns något enda läge i livet
som man inte kan resa sig ifrån, säger
Rasmus och fortsätter:

Elin Liljero Eriksson

– Det är ett privilegium att få lov att låna några timmar ur
läsarens liv, timmar jag inte tar för givet. Och jag hoppas att
jag under de timmarna ska få väcka känslan att det aldrig är
för sent att bli lycklig.

Rasmus Troedsson är journalist och skådespelare.
Han har bland annat arbetat som programledare, reporter
och redaktör på SVT, Sveriges Radio och TV4. Genom åren
har han också synts i flertalet tv-serier, däribland Vår tid är nu
– som blev hans stora genombrott, Andra Avenyn, De halvt
dolda och Jakten på en mördare.
Elin Liljero Eriksson är journalist och författare. Hon
har sedan drygt 20 år arbetat som skribent, chefredaktör och
redaktionschef för såväl dagspress som livsstilsmagasin.

Rasmus Troedsson

– Om jag skulle skriva boken var det väldigt viktig att vara
uppriktig. När det gäller mitt livs inre process genom livet
har jag varit bottenlöst ärlig, vilket också har lett till vissa
smärtsamma insikter under
tiden boken blev till. Kring detta
DET FINNS INGET har också min medförfattare
LÄGE I LIVET SOM Elin Liljero Eriksson varit till
stor hjälp, hon har ställt frågor
MAN INTE KAN
som jag kanske inte vågat ställa
RESA SIG IFRÅN
till mig själv och vi har haft ett
berikande samarbete.

”

Ärligheten och sårbarheten som Rasmus beskriver märks
tydligt av i boken och skapar ett förtroende mellan honom
och läsaren. Hans självbiografi blir därför lite som en utsträckt
hand till läsaren, som visar att även den mest hopplösa livssituationen kan vändas till något ljust och vackert.

Inbunden,140x210, ca 350 sidor, | Omslag: Jonatan Knutes | Foto: Rickard L Eriksson | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-973-6
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Flodhästen i sovrummet
Tommy Hellsten
I sin nya bok skriver Tommy Hellsten om kärleken. Kärlekens sanna växtunderlag kan enbart vara friheten och
oberoendet. Trots detta tar vi ofta med oss såren från vårt
förflutna in i relationen, vi kräver saker av varandra och
klänger oss fast vid varandra. Då tyngs kärleken ner av
omedvetenhetens flodhäst. Det hindrar ett sant möte, en
verklig närhet och får oss att förvänta oss att den andre ska
vara perfekt. Sann kärlek kräver inte den ger. Först när jag
möter mina egna sår kan jag låta min partner vara fri. Först
då kan hon eller han komma till mig.

Inbunden,135x195, 172 sidor | Omslag: Margareta Brisell Axelsson | Utk: april 2022 | ISBN: 978-91-7387-945-3

Enneagrammet
Laila Dahl
Vem är jag? Varför beter jag mig som jag gör? Hur kommer
det sig att jag hamnar i samma återvändsgränder igen och
igen och vad kan jag göra åt det? Och hur kan jag förstå mig
på dem som inte är som jag?! Enneagrammet är din personliga kompass till en mer harmonisk, trygg, modig, kraftfull, fri
version av dig. Modellen bygger på nio olika grundstrategier,
var och en med sina egna rädslor och drivkrafter. Teorin med
i grunden antika rötter och har genom de senaste decennierna och i allt större delar av världen kommit att bli en av
de mest populära modellerna för personlig utveckling.

Inbunden,140x240, 270 sidor | Omslag: Margareta Brisell Axelsson | Utk: januari 2022 | ISBN: 978-91-7387-940-8

Dödshjälparen
Peter Strang
Oväntade dödsfall börjar ske på den palliativa avdelningen.
Patienterna är visserligen svårt sjuka med dålig prognos,
men vissa av dem verkar dö i förtid trots att de uttryckt en
önskan om att leva så länge det går. Patienten Vera menar
sig ha sett en person spruta in något i en medpatients
droppflaska nattetid. Är det dödshjälp som getts i smyg
eller är det ett mord som hon bevittnat?

Inbunden,140x210, 250 sidor | Omslag: Margareta Brisell Axelsson | Utk: november 2022 | ISBN: 978-91-7387-970-5
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Jag har slagit upp mitt tält
i hoppets land
Tomas Sjödin
”Trots att jag har läst Bibeln hela mitt liv så blev mötet
med The Message på samma gång både drabbande
och uppiggande. Ljuset faller från ett nytt håll. Det
kanske låter ytligt, men det blev roligt att läsa Bibeln
igen. The Message bjuder på allt annat än förenklingar
– det är rejält motstånd ibland – och samtidigt väcker
den hopp och tro. Jag tror att det är en kombination
av språket, bilderna och det porlande berättandet
som gör det. Man ser det man inte sett förut och man
ser det man har sett förut så ofta att man inte lägger
märke till det längre.
Utifrån 365 citat och verser har jag låtit tanken flöda
fritt i en kort reflexion för varje dag. Hopp, eftertanke
och vägledning har varit mina ledord. Lite som att dra
upp dragkedjan och titta ut genom öppningen till ett
tält man slog upp i mörker.”

Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och
krönikör. Han har kommit att bli ett populärt och uppskattat namn. Ett tydligt exempel på detta är att han
har sommarpratat i Sveriges Radio två gånger och av
radiolyssnarna röstats fram som vinterpratare inte mindre
än sex gånger. Han har skrivit ett tiotal böcker.
Inbunden,135x185, 400 sidor | Omslag: Margareta Brisell Axelsson | Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-968-2

The Message
Eugene Peterson
Bibeln skrevs från början på ett språk som låg mycket nära vardagsspråket. Det
var anpassat för vardagssituationer och inte för det formella språk som talades
i historiska dokument. Rytmen och formuleringarna för tankarna till det språk vi
använder när vi talar med våra vänner, skriver brev eller diskuterar politik.
The Message är en bibelöversättning med parafrasens signum som försöker
att levandegöra Bibelns urgamla språkvärld för den moderna människan.

Inbunden,140x210, 2088 sidor | Översättare: Felix Larsson | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-657-5
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Är vi inte framme snart
Fredrik Lignell
Vi lever i en kultur där det mesta går allt fortare. Medielandskapet, underhållningskulturen och våra köpvanor
signalerar gemensamt att allt ökar i intensitet och att
inget behöver dröja. Vår samtid hjälper oss inte direkt att
öva oss i tålamod. Handen på hjärtat; vi avskyr att vänta,
även om det bara handlar om den lite längre kassakön i
mataffären.
Samtidigt är tålamod, uthållighet och väntan avgörande
för den som vill bekämpa flyktigheten och odla sina rötter.
Enligt Nya testamentet är väntan och längtan inpräglad i
hela skapelsen. Allt väntar på sin kommande befrielse.
I boken Är vi inte framme snart? bjuder Fredrik Lignell in
oss att upptäcka vad otåligheten gör med våra relationer,
hur man lyssnar till sin längtan och hur väntan på Gud kan
se ut i en kultur som vår.

Fredrik Lignell är pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping.
Han arbetar med föreläsningar och andlig vägledning samt
är författare till boken Bottenkänning. Tillsammans med
Helen Västberg har han även skrivit boken Fräls oss från
ondo om makt och maktmissbruk.
Inbunden,130x190, 220 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-941-5

Dig vill jag älska
Ulrika Ernvik
Att älska någon är att vara en trygg hamn som den andra
kan segla in i, och att se på den andra med glada ögon.
Men att vara närvarande och trygg och se på varandra
med glada ögon är inte alltid så enkelt. En av anledningarna är de djupt mänskliga skyddsbeteenden som instinktivt
aktiveras när vi känner oss rädda, förvirrade och osäkra.
Den här boken kan läsas av dig som vill fördjupa relationen
till din partner, men också av dig som vill utvecklas som
förälder, som vill försonas med dina föräldrar, eller som
vill få en starkare relation till dina syskon. Boken kan också
bidra med tankar kring hur du som ledare eller chef kan
förstärka relationerna i ett företag, en verksamhet eller i en
organisation.

Ulrika Ernvik är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. Hon beskriver på ett enkelt sätt
de processer som sker inom och mellan människor och ger tydliga
idéer och redskap för att skapa trygghet och glädje i relationer.
Inbunden,140x200, 200 sidor | Omslag: Margareta Brisell Axelsson | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-974-3

Prepperprästens
beredskapsbok
Jonas Ahlforn
– Att älska sin nästa är en skyldighet som kristen,
därför kan utgångspunkten aldrig vara att lämna
en krissituation – utan stanna kvar och sprida
hopp, säger prästen Jonas Ahlforn, som är aktuell med Prepperprästens beredskapsbok.
Bokens ledord är: så överlever du, gör rätt och sprider hopp,
och läsaren får viktiga tips i hur man kan ”preppa” och därmed förbereda sig inför ett scenario där viktiga samhällsfunktioner stängs ner.
– Utöver praktiska saker och tips vill jag även försöka tillföra
en extra dimension, nämligen de psykologiska och själsliga
faktorer som kan hjälpa oss genom en kris. På så vis hoppas jag att boken både stillar oro samtidigt som den skapar
engagemang, säger Jonas.
Hans egna intresse för prepping började när det uppdagades att Ryssland övat kärnvapenanfall mot Sverige långfredagen 2013.
– Jag, liksom många andra, begrep då att svensk kris- och
krigsberedskap inte bara var låg,
utan häpnadsväckande låg. Det
innebär att det som var och en
gör faktiskt gör stor skillnad –

”SVENSK KRIS-

det var just därför jag började med
prepping, vilket i sin tur har lett fram
OCH KRIGStill denna bok där jag också får möjligBEREDSKAP
het att hjälpa andra, säger Jonas.
ÄR HÄPNADS- Prepperprästens många handfasta
tips fungerar utmärkt för det enskilda
VÄCKANDE
hushållet, men författaren har också
LÅG
skrivit den med tanken att den kan
fungera som en beredskapsbok för föreningar, arbetslag,
styrelser, kyrkor och dylikt, för att de ska kunna fortsätta fungera, hjälpas åt och bidra mycket till samhället i en kris eller
krigssituation.
– Min mission är att få kyrkor och andra föreningar i samhället att se vilken oerhört stor skillnad vi kan göra för svensk
krisberedskap. Att vi har varandra är nämligen helt avgörande
i en krissituation, och det kan vi förbereda oss på redan innan
en kris kommer.

Jonas Ahlforn arbetar sedan 13 år tillbaka som präst
i Svenska kyrkan. Inom sitt arbete har han mött många
människor i kris samt varit jourhavande präst vid SOS 112.
Han är även instruktör via Civilförsvarsförbundet för Hemberedskap i händelse av kris och krig, samt instruktör för Första
hjälpen, brandkunskap samt utbildare för säkra barn och
säkra seniorer. Genom tidningsartiklar och reportage är han
känd som ”prepperprästen”. Jonas är gift, har tre barn och
bor med familjen i Örebro.
Foto: Rickard L Eriksson

Häftad,120x190, 100 sidor | Omslag: Jonatan Knutes | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-988-0
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– Titta här! Jag består av elva streck och lite färg
– och ändå gör jag stor skillnad! Herregud & Co
handlar om mig! Eller ja, om oss ...
För vi är många olika figurer som dyker upp i
Herregud & Co:s bilder på Instagram och på Facebook. Det är hundratusentals människor som följer
oss där och som får en ny bild i sitt flöde varje
kväll.
Han som ritar oss kallar oss för ”äggögon”. Det är ju den där
Royne Mercurio som bor och arbetar som kommunikatör i
Linköping.
Han är typ Sveriges mest okända influencer. Men det gör honom inte så mycket. Han är faktiskt glad att det är vi som syns
mest. Och det har han helt rätt i...
Vi har funnits sen 2013. Vi såg inte riktigt ut så här från början.
Det tog ett tag innan vi fick elva streck och äggögon. Vi var
väldigt charmiga redan då, men om vi får säga det själva så har
vi faktiskt blivit snyggare med åren.
Hela tiden gör vi vårt bästa för att göra vardagen lite lättare
genom att sprida glädje, hopp och lite eftertanke till dig när du
scrollar i ditt flöde på Instagram och Facebook.
Efter ett tag var det många som ville ha mer av oss och hösten
2015 släpptes den första bordskalendern som faktiskt sålde
slut på en gång. Sedan dess kan man hitta oss på
bland annat muggar, anteckningsböcker, kassar,
vykort och brickor. Men framför allt är
syftet att sprida glädje och livsmod och att
göra världen lite varmare och lite vackrare...

2015

2013

2014

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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– Här sitter vår skapare hemma i sin
gröna fåtölj och ritar en ny kompis
med äggögon. Oftast får vi en ny
kompis varje kväll. Ibland har han
en färdig idé om vad han vill göra.
Ibland blir det flera kompisar på en
gång som får vänta på sin text tills
idéerna faller på plats.
kan jag rita en stund med
” Ibland
vänster hand bara för att bryta

mönster, se nya saker och tänka i
nya banor.
Royne ritar cirka 300 nya bilder per
år. De roligaste bilderna kommer till
när han förutsättningslöst sätter sig
och ritar utan någon färdig idé. Då
kan det uppstå ett samspel mellan
honom och oss. Det kan vara någon
detalj i vårt kroppsspråk eller våra
ansiktsuttryck som sätter igång hans
tankar och plötslig kan något helt
nytt och oväntat uppstå. Då är det
nästan magiskt...

Herregud & Co
Vykortsbok II
Royne Mercurio
Herregud & Co:s vykortsbok innehåller 20 olika färgglada
bilder om kärlek, vänskap, vardag och fest som till exempel Hippeligrattishurra! Du är guld värd Du har just blivit
kärleksbombad Du är som bacon! Allt blir bättre med dig!
Lycka är att hitta någon som är lika knäpp som man själv!

Formgivning: Royne Mercurio | Omslag: Maria Mannberg | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-989-7
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C. S. Lewis:

Science fiction trilogi
C. S. Lewis (1898 1963) var en av Englands mest kända kulturpersonligheter.
Han var född i Belfast men bodde och arbetade större delen av sitt liv i Oxford,
och blev mot slutet av sitt yrkesverksamma liv professor i Cambridge. Hans litterära produktion var mångsidig romaner och essäer, apologetik och akademiska
texter. Inte minst känd är han för sin barnboksserie om landet Narnia.

Utflykt från tyst planet
Utflykt från tyst planet är den första delen i C. S. Lewis
berömda science fiction-trilogi. Boken är betydligt mer än
en skickligt och fantasifullt skriven skildring från en väsensskild värld den är framför allt en inträngande diskussion
om människans natur och utveckling, beskriven genom
kontrasten mot en annan och högre utvecklad kultur på
planeten Mars.

Storpocket,130x205, 191 sidor | Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-979-8

Perelandra
Perelandra behandlar det urgamla temat om kampen
mellan det goda och det onda, men den gör det med
en intensitet och en klarsyn som gör den unik. I denna
fristående fortsättning av Utflykt från tyst planet för C. S.
Lewis debatten om människans natur vidare i en form som
inte bara är effektiv och tänkvärd, utan också formas till en
sällsynt läsvärd roman.

Storpocket,130x205, 255 sidor | Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-980-4

Vredens tid
Vredens tid är den avslutande fristående romanen i C. S.
Lewis berömda trilogi som inleds med Utflykt från tyst planet och Perelandra. Här förs skildringen mellan det goda
och det onda fram till sitt slut. Det är inte bara en spännande roman, det är också en intelligent uppgörelse med
människans värdeuppfattning och en väsentlig diskussion
om hennes plats i världen och universum.

Storpocket,130x205, 495 sidor | Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-981-1
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Förälderns guide till Gud
Anna Runesson
Med berättelser ur vardagslivet undersöker författaren hur
man som småbarnsförälder kan förstå kristen tro. Vad är
egentligen bordsbön, helig Ande, nåd, nattvard, förlåtelse,
tvivel, uppståndelse, helighet, döden, domen och frälsningen? Hur kan man förstå andra trosinriktningar? Och
kan man verkligen gå på vatten?

” Livet som småbarnsförälder får i Anna Runessons

andaktsbok hjälpa till att förmedla vad kristen tro är.
Utan stora krav på tid eller koncentration erbjuder
den välskrivna boken en paus i vardagen.”

- SOFIA ÖDMAN, RECENSENT DAGEN

Anna Runesson är förälder till tre barn tillsammans med
Anders. Hon är prästvigd för Svenska kyrkan och arbetar
som direktor vid Pilgrimscentrum i Oslo.

Inbunden,140x180, 199 sidor | Omslag: Cia Björk | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-942-2

Undrar om Gud
Joseph Sverker
I Undrar om Gud tar sig teologen Joseph Sverker an
många av de frågor som barn och unga kan fundera över i
relation till den kristna tron. Han förklarar dessa för nyfikna
i alla åldrar, men lite extra för dig mellan 10-15 år. Boken
baseras på de många frågor om tron och livet som Joseph
Sverker har stött på under sina år av engagemang i kyrklig
barnverksamhet.

Joseph Sverker är teologie doktor och undervisar i systematisk
teologi och kyrkohistoria på Enskilda Högskolan Stockholm. Han är
gift med Linda, har två barn och en hund.
Inbunden,130x190, 280 sidor | Omslag: Sara Edström | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-944-6
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Dagens Lösen 2023
Anna Ekman (red)
Dagens Lösen är världens mest spridda andaktsbok den
ges ut i 1, 5 miljoner exemplar på 51 språk. I Sverige har
dagens lösen getts ut sedan 1880. Den innehåller två bibelord för varje dag som följs av en dikt, en tanke eller en
psalmvers och är gjord i ett smidigt fickformat.

Häftad,93x141, 250 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-978-1

Allt är bara en början
Lars Björklund
Allt är en början är en diktsamling som har blivit till under
år som har präglats av uppbrott och pandemi. Diktsamlingen är ett urval av dikter som prästen och författaren
Lars Björklund har publicerat på sitt Instagram-konto.
Så mycket blev annorlunda. Det vanliga uteblev och det
oväntade tog över.
“När vi är med om någonting oväntat och svårt kan det
vara tungt att bära det alldeles själv. Tankarna går runt,
runt och vi kommer ingenstans. Är det riktigt svårt kan
det bli som ett pågående nu som gör ont. När vi berättar
för någon, eller när vi lyckas skapa något, kan det som är
inom oss hamna utanför oss och vi kan skilja ut oss själva
från det som händer i våra liv. I mina dikter är det så för
mig. Jag kan se det jag är med om lite från sidan och får
ett nytt fotfäste. En insikt som envist berättar för mig Allt är
en början,” säger författaren.

Lars Björklund är präst och författare. Han har arbetat som sjukhuspräst på
Akademiska sjukhuset i Uppsala och kaplan på Sigtunastiftelsen. Han har skrivit
flera uppskattade själavårdsböcker, bland annat Modet att ingenting göra,
Vägar i sorgen samt Hur ska jag orka?
Inbunden,130x190, 90 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Utk: september 2022 | ISBN: 978-91-7387-969-9
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Väntesorg
Anna Pella
Jag minns inte när jag hörde ordet första gången. Jag
visste bara att det var mitt. Att det beskrev det tillstånd jag
befunnit mig i sen du föddes. Ordet var väntesorg.

Anna Pellas dotter Agnes tillhör en helt ny generation
unga som kallas de nya överlevarna. Men vardagen är
skör och inte på något sätt självklar, och samhället står på
många sätt oförberett när Agnes, som har en svår flerfunktionsnedsättning, nu blir vuxen.
Väntesorg är dagboksanteckningar, skrivna till Agnes. Vi får
följa med när hennes föräldrar förbereder för att hon ska
kunna flytta hemifrån samtidigt som hennes försämrade
andning påminner dem om att sanden i hennes timglas
håller på att rinna ut.
Boken är en fristående uppföljare till När du ler stannar
tiden - Dagbok till min dotter som föddes med en svår
hjärnskada och som lärt oss vad som är viktigt. På riktigt.
(Libris 2017)

Inbunden,135x200, 220 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-972-9

Operation framtiden
Anna Pella & Anna Forsmark
Del 5 i barnboksserien om Funkisfamiljen.
Järnspikar! Mios rullstol har fått punka igen!”
Funkisfamiljen ska åka på semester men det är inte säkert
att de kommer iväg. Mamma och pappa är så trötta och
hängiga. Det känns som Vides mage är full av myror. Vem
ska ta hand om Mio när mamma och pappa blir gamla?
Vide vill hitta en lösning. Men är det verkligen Vides ansvar? Dags för Operation framtiden!
Böckerna om Funkisfamiljen handlar om Vide samt syskonen Mio och Tintin. Mio har en sällsynt diagnos, kan inte
kan gå eller prata. Funkisfamiljen är en barnboksserie om
hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, vad som gör en människa till det hon är, vad som
händer när man dör och om meningen med livet.

Andra titlar i serien:

Inbunden,148,5x210, 67 sidor | Illustratör: Anna Forsmark | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-939-2
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Som till en gud
Jean Paillard
Kanske är det så att ju mindre känd kristendomen blir i ett
sekulariserat samhälle, desto mer upplevs den som exotisk
och därför intressant.
Så resonerar Jean Paillard i sitt förord till det som blev hans
sista försök att utforska Jesu gåta. Vad får en teologiskt och
bibliskt lärd dominikan att långt upp i 90-årsåldern envetet tränga bakom allt som kan skymma kitschiga bilder,
överlastade kyrkor och pompösa hederstitlar? Han vill inte
bevisa något om den förbryllande profeten från Nasaret,
skriver Paillard, men han vill veta: hur kom de första troende
fram till sin övertygelse?
Inbunden,135x210, 350 sidor | Omslag: Maria Mannberg Foto: Tord Harlin | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-943-9

En grönare kyrka
Sune Fahlgren (red)
Världen över växer engagemanget för klimatet och miljön.
Så även i Sverige. Allt fler tar hotet mot vår överlevnad på
allvar. Equmeniakyrkan med alla dess församlingar har utlyst
klimatnödläge. Sveriges kristna råd uppmanar församlingar
i olika kyrkosamfund att lokalt gå samman i nätverk för att
ta konkreta steg mot en hållbar värld och bli en grön kyrka.
För detta viktiga engagemang behövs teologi – både för en
fördjupad motivering och en konstruktiv strategi.

Inbunden,130x210, 250 sidor | Omslag: Tomas Einarsson | Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-975-0

Ledd för att leda
Mikael Tellbe
Titeln Ledd för att leda ingår i kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) och knyter an till Paulus roll som
andlig mentor och hur han vill hjälpa sina medarbetare att
leda rätt, klokt och uthålligt. Frågor om ledarskap var lika
aktuella då som de är i dag: Vad innebär det att leda? Vem
är värd förtroende? Och hur bör en församling egentligen
leda?

Inbunden,135x210, 350 sidor | Omslag: Maria Mannberg | Foto: Tord Harlin Utkommen | ISBN: 978-91-7387-943-9
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Bortom tvivlet
A J Swoboda
Går det att ifrågasätta sin tro utan att förlora den? I Bortom
tvivlet erbjuder A J Swoboda verktyg för att våga göra en
ärlig reflektion över vad man egentligen tror på och inte
tror på så att Gud får utrymme att verkligen möta oss.

” Jag hoppas att den här boken blir en succé. Inte för

författarens skull, eller förläggarens skull, utan för den
svenska kristenhetens skull. ”

– BIRGER THURESON, RECENSENT DAGENS KULTURSIDOR

Inbunden,130x190, 261 sidor | Omslag: Jonatan Knutes | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-967-5

Bättre än vi trodde
Gita Andersson
Vad får en församling inom Svenska kyrkan att växa så mycket i 2000-talets Sverige att man behöver bygga en ny, större
kyrka? Svaret stavas Gud, Alpha och en stor grupp hängivna
medarbetare och ideella som under ledning av bland andra
prästen Gita Andersson förvandlade Kummelby kyrka till en
plats dit människor drogs och kände sig hemma.
I Bättre än vi trodde skriver Gita Andersson både om sin egen
livsresa som andlig sökare inom New Age-rörelsen och de
gudsmöten som ledde till att hon så småningom blev präst.

Kartonnage,140x210, 184 sidor | Omslag: Lotta Kühlhorn | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-948-4

Böner om välsignelse
Kenneth Steven/Katie Rewse
Böner om välsignelser som du vill ska följa det lilla barnet
hela livet. Med utrymme för att uttrycka vad du själv önskar
be för.
Detta är en fin liten doppresentbok, vackert illustrerad och
med tänkvärda böner och bibelord som lämpar sig att ge
som en livslång gåva vid dop och barnvälsignelse.

Inbunden,157x168, 32 sidor | Illustrationer: Katie Rewse | Utkommen | ISBN: 978-91-7387-966-8
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Pocket 2022

Ljudet av tystnad

Mer levande med åren

Jag är inte längre rädd

Tomas Sjödin

Patricia Tudor-Sandahl

Tommy Hellsten

Den goda tystnaden handlar mer om
att hitta tonen än att bli tyst, inte om
vad man vill slippa höra, men vad man
längtar efter att få höra. Så skriver Tomas
Sjödin i den bok som är en direkt uppföljare till hans storsäljare Det händer när
du vilar. Med utgångspunkt i en ensam
resa genom Wyoming, USA skildrar han
upptäckten av en tystnad som i vår värld
är direkt utrotningshotad, och sätter ord
på den förändring det innebar att införa
en stunds medveten tystnad i annars
ganska pratsam vardag.

I Mer levande med åren skriver Patricia
Tudor-Sandahl om modet att åldras ur
ett existentiellt perspektiv, om att inte
nöja sig med att leva på ytan av sig själv
och om att bli sams med det paradoxala
och motsägelsefulla som ryms inom oss
människor.

Vi får inget manus för livet. Inte heller
kan vi öva oss på förhand. Många gånger kan det kännas skrämmande, men
med kärleken som en trygg vägvisare får
vi landa där vi är kallade att leva i frihet.
Tommy Hellsten skriver om att leva i tillit,
i överlåtelse och upplevelsen av att vara
buren. Han skriver om en livsförvandlande upptäckt: vi får lära oss älska oss
själva på det sätt som Gud älskar oss. I
en tillvaro där kärleken är verklighetens
grund finns ingenting att frukta.

LJUDET AV TYSTNAD
Pocket,110x178, 219 sidor,
Omslag: Margareta Brisell Axelsson
Utk: oktober 2022 | ISBN: 978-91-7387-990-3

MER LEVANDE MED ÅREN
Pocket,110x180, 220 sidor,
Omslag: Emma Graves
Utkommen | ISBN: 978-91-7387-959-0

Döden vid Vättern
Torgny Wirén & Torbjörn Åhgren
En lördagsnatt i slutet av november får
Rebecca Calderoni hjälpa Jönköpingspolisen att meddela ett dödsfall. Det
som från början ser ut som en enskild,
tragisk händelse blir för den unga prästen porten in i en värld av mörker och
ondska. Valen hon ställs inför står inte
längre mellan gott och ont utan mellan
ont och ännu mera ont.

Som skuggan
följer ljuset
Vibeke Olsson
1932, året efter skotten i Ådalen blir
dramatiskt på Svartvik, först en sågverksstrejk där Svartviks arbetare står
ensamma, sedan en massastrejk över
hela Sverige. Som skuggan följer ljuset
är Vibeke Olssons sjunde bok om sågverksarbetaren Bricken.

JAG ÄR INTE LÄNGRE RÄDD
Pocket,110x180, 143 sidor,
Omslag: Margareta Brisell Axelsson
Utkommen | ISBN: 978-91-7387-951-4

DÖDEN VID VÄTTERN
Pocket,110x178, 219 sidor,
Omslag: Maria Mannberg
Utkommen | ISBN: 978-91-7387-960-6

SOM SKUGGAN FÖLJER LJUSET
Pocket,110x180, 281 sidor,
Omslag: Maria Mannberg
Utkommen | ISBN: 978-91-7387-958-3
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Biblar
Bibelns berättelser utspelar sig i verkligheten - i tiden, på faktiska platser och i ett historiskt sammanhang.
Libris bibelutgåvor har 49 kartor och 34 illustrationer insprängda i texten för alla som vill upptäcka och förstå
mer av Bibelns sammanhang. Översättningen är från Bibel 2000 och de innehåller Gamla och Nya testamentet,
tillägg till Gamla testamentet (Apokryferna), Bibelguiden och mer.
I Vigselbibeln ingår även familjesidor.

Bibeln

Bibeln

Bibeln

Cabra Röd

Hårdpärm röd

Svart skinn

ISBN: 978-91-7387-263-8

ISBN: 978-91-7195-5753

ISBN: 978-91-7387-264-5

Bibeln

Bibeln

Bibeln

Hårdpärm med fiskmotiv

Vigselutgåva

Konfirmandutgåva Orange*

ISBN: 978-91-7387-574-6

ISBN: 978-91-7387-925-5

Redaktör: Anna Braw | Illustratör: Mattias Käll
ISBN: 978-91-7387-229-4

* Konfirmationsbibeln innehåller:

Bibel 2000-översättningen, Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet,
Nya testamentet.
Extrasidor: miniintron till alla bibelböcker, många faktarutor och kartor, fyra
brev (varav ett från Jonas Helgesson, grabben i kuvösen bredvid ) om vad som
är poängen med att läsa Bibeln, plats för hälsningar från de andra i gruppen
och från alla ledarna, Exlibris-sida för hälsning och bibelord från församlingen,
ordbilder här och var med bibelverser som är extra bra att komma ihåg

Bibeln
The Message
Författare: Eugene Peterson
Översättare: Felix Larsson
ISBN: 978-91-7387-657-5

Introsidor: som pekar på olika vägar in i Bibeln och som fungerar som lektionsmaterial, faktasidor som svarar på många frågor och som också fungerar
som lektionsmaterial.
Hjälp att hitta, Förkortningar, Kända bibelord, Vad säger Bibeln om ...
Bibelns böcker, Liten citatnyckel
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