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På BOKFÖRLAGET TRANAN har vi se-
dan 1992 ägnat oss åt att försöka bredda den svens-
ka bokutgivningen med översatt kvalitetslitteratur 
från hela världen. Hittills har vi publicerat  uppemot 
350 böcker med texter av fler än 750 författare från 
lite drygt 75 länder. Vi har arbetat med cirka 230 
översättare som översatt böcker från nästan 40 oli-
ka språk. I årets katalog presenterar vi 16 nya böck-
er av såväl gamla som nya bekantskaper, översatta 
från 10 olika språk. Vi hoppas att ni ska finna dem 
intressanta!

Att köpa våra böcker
Du köper enklast våra böcker i din lokala bokhan-
del eller på vår hemsida, www.tranan.nu. Där er-
bjuder vi snabba leveranser och betalning mot kort, 
faktura eller Swish. Ett tips är att gå in på vår sajt 
och kostnadsfritt bli medlem i Tranans vänner, så 
får du ett mejl när nya böcker släpps. Vi publicerar 
också i stort sett alla nya böcker som e-böcker, som 
går att köpa överallt där e-böcker säljs.

Tranans bokcirkel
På www.tranan.nu har vi skapat en sida för bokcirk-
lar. Där samlar vi förslag på böcker ur vår utgivning 
som vi tycker passar extra bra att diskutera i bok-
cirklar, tillsammans med generösa erbjudanden och 
underlag till samtalen. Du ser 
vilka böcker som ingår i Tranans 
bokcirkel när den lilla gula sym-
bolen här till höger skymtas. Fler 
böcker tillkommer efterhand!
www.tranan.nu/bokcirkel

 

 

 VÅR 2020

 Edwidge Danticat Att skörda ben · 3
 Ananda Devi Eva ur spillrorna · 4
 Nora Ikstena Modersmjölken · 5

 SOMMAR 2020

 Jamaica Kincaid (Boken om) Min trädgård · 6
 Clarice Lispector Brev i urval · 8
 Salim Barakat Stegar av sand · 9

	 HÖST 2020

 Jorge Luis Borges Borges III (1971–1986) · 10 
 Mizuta Noriko Berghäxans dröm · 12   
 Akwaeke Emezi Sötvatten · 13
 José Eduardo Agualusa 
 Sällskapet för ofrivilliga drömmare · 14
 Yoko Tawada Sändebudet · 15

 Scholastique Mukasonga Madonnan vid Nilen · 16
 Armenien berättar Berg under bar himmel · 17

 Barnböcker från Trasten · 18
 Pocket & ljudböcker · 19
 Planerad utgivning våren 2021 · 19 

KONTAKTA OSS

Bokförlaget Tranan
Åsögatan 149

116 32 Stockholm

08-605 81 79
info@tranan.nu
www.tranan.nu

PRESSKONTAKT

Johannes Holmqvist
johannes@tranan.nu

0702-548 144
www.tranan.nu/press

BOKHANDELSKONTAKT

Vilma Flood Hases
vilma@tranan.nu

070-380 16 85
www.tranan.nu/bokhandel

INFÖRSÄLJNING

Hemming & Baggfelt
Ylva Baggfelt 
070-253 86 39

ylva@hemmingbaggfelt.se

DISTRIBUTION

Förlagssystem
order@forlagssystem.se

Innehåll



3

Dominikanska republiken, 1937. 
Amabelle är tjänste flicka hos en 
förmögen familj på en socker
rörsplantage. Hon tog sig som 
ung över gränsen från Haiti för 
att få arbete, i likhet med många 
av sina landsmän. På gården har 
hon hittat en bra plats, och där 
har hon också träffat sin Sebas
tien, som arbetar på fälten. 

Men bland plantagens arbetare 
har det börjat florera rykten om att 
landets ledare uppmanat sitt folk att 
mörda alla haitier och att armén re-
dan nått fram till de kringliggande 
gårdarna. Amabelle och Sebastien 
bestämmer sig för att fly över ber-
gen tillbaka till Haiti, men under 
flykten kommer de ifrån varandra. 

Edwidge Danticats roman Att 
skörda ben utspelas under den så 
kallade Persiljemassakern och be-
traktas idag som en modern klassi-
ker inom den karibiska litteratu-
ren.

Edwidge Danticat föddes 
1969 i Port-au-Prince i Haiti men 
flyttade till USA som tolvåring. 
Hon debuterade 1994 och har se-
dan dess publicerat ett femtontal 
böcker i olika genrer – romaner, 
memoarer, novellsamlingar, essä-
er, barnböcker. Hennes böcker har 
alltid en stark koppling till Haiti, 
som hon fortfarande betraktar 
som sitt hem. För sitt skrivande är 
hon flerfaldigt prisbelönt, senast 
med det prestigefyllda Neustadt 
Prize som hon tilldelades 2017.

sidantal 457
utgivningsmånad januari 2020

formgivning Kerstin Hanson
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-88253-67-5
isbn e-bok 978-91-88253-95-8

Edwidge	Danticat

Att skörda ben

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN ENGELSKA AV DOROTHEE SPORRONG

»Att skörda ben är vad 
som i dag  måste kallas 

en klassisk postkolonial 
roman.«

Aftonbladet
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Evas liv är i spillror. Hon lever i 
den fattiga förorten Troumaron 
utanför Mauritius huvudstad 
Port Louis, där hon tidigt fick 
lära sig att andra ser hennes 
kropp som en handelsvara. Här 
har textilfabriken där kvinnor
na arbetade lagts ned, och män
nen försöker återvinna sin auk
toritet genom att dricka. Här  – 
en evighet från paradissträn
derna – är de unga utlämnade åt 
sig själva. Poeten Sad, rebellen 
Clélio, den ambitiösa Savita: 
alla bär de på drömmar, och alla 
vill de rädda Eva – men för de 
fyra vännerna framstår den spi
ral av våld och hämnd de dragits 
in i som omöjlig att ta sig ur. 

Ananda Devis Eva ur spillrorna 
är en omskakande och dramatisk 
roman om fyra vänner som berövats 
såväl barndom som framtid, fram-
berättad på ett språk som är lika 
sparsmakat som det är vackert.

Ananda Devi föddes 1957 på 
ön Mauritius utanför Afrikas öst-
kust, ett land präglat av sin våld-
samma koloniala historia och med 
en stor mångfald av etniska, kultu-
rella och  språkliga identiteter. Devi 
kommer från en indiskättad familj 
men skriver huvudsakligen på 
franska, ibland med inslag av kre-
olska. Hon har ett  tjugotal böcker 
bakom sig.

sidantal 192
utgivningsmånad mars 2020

formgivning Lisa Benk
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-88253-91-0
isbn e-bok 978-91-88253-92-7

Ananda	Devi

Eva ur spillrorna

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN FRANSKA AV MAJA THRANE

»Eva ur spillrorna är, för 
att säga något i kritiker

sammanhang banalt, den 
bästa roman jag läst på 

länge.«
kaj schueler, 

svenska dagbladet
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En fertilitetsläkare som inte har 
några moderskänslor för sitt 
eget barn. En dotter som växer 
upp hos sina morföräldrar och 
får kväljningar av den sovjetis
ka mjölken i skolan. Tillsam
mans berättar de växelvis fram 
en av Lettlands mest uppmärk
sammade romaner på senare år. 
Modersmjölken spänner över 
hela Lettlands Sovjettid och är 
en skildring av hur det auktori
tära styret inskränkte enskilda 
människors liv och möjligheter 
– men också av ett lands upp
vaknande och väg mot frihet.

Nora Ikstena föddes 1969 i 
Riga. Sedan debuten 1998 har hon 
givit ut över tjugo böcker och är 
idag en av Lettlands mest lästa och 
ansedda författare. Modersmjölken 
blev en kritikerhyllad storsäljare i 
hemlandet och har också inneburit 
Ikstenas internationella genom-
brott.

sidantal 262
utgivningsmånad april 2020

formgivning Kerstin Hanson
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-88253-87-3
isbn e-bok 978-91-88253-88-0

Nora	Ikstena

Modersmjölken

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN LETTISKA AV JURIS KRONBERGS

»Modersmjölken är en 
mästerlig roman … Det är 
allvarligt, uppfordrande, 

trösterikt och mycket 
vackert.«

kristina sandberg, 
svenska dagbladet

»Lettlands Ferrante!«
jenny lindh, 

tv4 nyhetsmorgon
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»En trädgård, oavsett hur bra den är, 
får aldrig vara helt tillfredsställande. 
Världen som vi känner den började 
trots allt i en mycket bra trädgård, 
en fullständigt tillfredsställande 
trädgård – Paradiset – men efter ett 
tag ville ägaren och de som bodde 
där ha mer.«
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Ett par fröpåsar i morsdagspre
sent blev startskottet för Jamaica 
Kincaids passionerade trädgårds
intresse. På platsen där hon föd
des, den karibiska ön Antigua, 
anlade man inte trädgårdar för 
njutningens skull. Där var växt
ligheten antingen vild eller för
knippad med mat och arbete. Men 
så har Kincaid inte heller anlagt 
sin trädgård som de flesta andra. 
För henne har trädgården blivit 
ett sätt att tänka: i rabatterna fin
ner hon spår av erövring och ko
lonialism, som hur växter liksom 
människor genom historien be
rövats såväl ursprung som namn.

Jamaica Kincaids trädgårdsbok 
är till lika delar essä, memoar och 
en entusiastisk odlares anteckning-
ar. Med ett vindlande vackert språk 
som känns igen från hennes roma-
ner berättar hon om sina favoritväx-
ter och sina många misslyckanden, 
hon läser frökataloger och bio grafier 
över trädgårdsmästare, hon besö-
ker Monets trädgård, åker till Kina 

för att samla fröer – och genom hela 
boken sätter hon själva idén om 
trädgården i ett större perspektiv.

jamaica kincaid (f. 1949) är 
författare till romaner som Lucy, 
Min mors självbiografi och Annie 
John. Vid sidan av författarskapet 
är hon professor vid Harvard, men 
under sommarhalvåret lämnar 
hon ogärna trädgården i Vermont i 
nordöstra USA. Till den här svens-
ka utgåvan har hon skrivit ett nytt, 
exklusivt förord.

sidantal 288
utgivningsmånad maj 2020

formgivning Håkan Liljemärker
format linneklotband/e-bok

isbn tryckt 978-91-88253-96-5
isbn e-bok 978-91-89175-20-4

Jamaica	Kincaid

(Boken om)  
Min trädgård:
ESSÄ/MEMOAR/TRÄDGÅRDSBOK | ÖVERSATT FRÅN ENGELSKA AV NICLAS NILSSON

»Den liknar inte någon 
annan trädgårdsbok 

jag läst.«
christel kvant, 
dagens nyheter
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Året är 1942 då den 22 år gamla 
Clarice Lispector skriver till 
vännen Lúcio Cardoso att hon 
vill vara mer än en kvinna. Det 
finns levande vatten i henne, 
hon vet det, men hon har svårt 
att hitta källan. Hon ska ett år 
senare debutera med romanen 
Nära det vilda hjärtat, som blir 
en milstolpe i brasiliansk litte
raturhistoria.

Lispector gifter sig med en dip-
lomat, lever i exil, skriver romaner, 
krönikor, intervjuer, får barn, åter-
vänder till Rio de Janeiro, skiljer 
sig – och genom allt detta skriver 
hon många brev, till många män-
niskor. Brev som sjuder av liv och 
originalitet, men också av ensam-
het och självtvivel.

I det här urvalet, som spänner 
från 40-talet fram till hennes död 
1977, får vi genom Lispectors egna 
ord en vidgad blick på ett liv som 
ofta beskrivs som mytomspunnet 
och excentriskt. Vi lär känna olika 
sidor, både vardagliga och extraor-

dinära, hos en författare som hör 
till 1900-talets mest betydande.

Clarice Lispector föddes 
1920 i Ukraina men kom till Brasi-
lien redan under sitt första levnads-
år efter att hennes judiska familj 
flytt undan pogromer och förföljel-
se. På svenska har en stor del av 
hennes skönlitterära verk utkom-
mit under de senaste 20 åren, men i 
den här utgåvan kan svenska läsare 
för första gången närma sig hennes 
person.

sidantal 328
utgivningsmånad juni 2020

formgivning Malmsten Hellberg
format inbunden

isbn tryckt 978-91-88253-93-4

Clarice	Lispector

Brev i urval

BREVSAMLING | ÖVERSATT FRÅN PORTUGISISKA AV WERA VON ESSEN
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Den kurdiskarabiske författa
ren Salim Barakat, som sedan 
länge lever i Sverige, är nu åter 
aktuell på svenska – med en ro
man som delvis utspelas i Stock
holms tunnelbana. Men Stegar 
av sand är knappast någon Sve
rigeskildring i vanlig mening. 
Här är det inte han som är främ
ling i svenskarnas land, utan 
svenskarna – och läsarna – som 
är rådvilla gäster i ett alldeles 
oförutsägbart Sverige. 

På tunnelbanestationens per-
rong i Rinkeby står en långhårig 
yngling med ishockeyklubba och 
samtalar med en osynlig röd varg. 
Samtidigt, i rulltrappan upp från 
Slussens station, fortsätter en an-
nan ung man sina mångåriga för-
sök att skjuta ihjäl sin halvbror med 
pilbåge. Det är olika stationer och 
nya huvudpersoner varje gång, 
men alla är de barn eller hustrur till 
den underlige patriarken Yaloh, 
och samtliga är på väg till hans hus 
för att delta i en middagsmottag-

ning för en profet – som aldrig dy-
ker aldrig upp.

De övriga kapitlen utspelas inte 
alls i Sverige, utan i Karokshin, ett 
slags medeltida mongoliskt själv-
härskardöme. Där har den enväldi-
ge härskaren Tighotkin Shah upp-
täckt att det enda hans imperium 
saknar är en profet, varpå han helt 
pragmatiskt beslutar att utse sin son. 

Salim Barakat (född 1951) 
hör till den arabiska litteraturens 
mest originella röster. Sedan debu-
ten 1973 har han publicerat närma-
re 50 böcker. Han vill inte bli kall-
ad surrealist, även om bildspråket 
kan förleda läsaren att associera i 
den riktningen; han råkar bara ha 
öga för oupptäckta samband.

Stegar av sand
SALIM BARAKAT

t
r
a
n
a
n

sidantal ca 200
utgivningsmånad augusti 2020

formgivning My Hellsten
format inbunden

isbn tryckt 978-91-89175-00-6

Salim	Barakat

Stegar av sand

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN ARABISKA AV JONATHAN MORÉN
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Jorge Luis Borges (1899–
1986) – av många ansedd som 
1900talets mest inflytelserika 
författare – är äntligen på väg att 
få den ordentliga presen tation 
han så länge saknat på svenska. 
I den första delen i vår utgivning 
av Borges utvalda verk (2018) 
presenterades den unge Borges, 
från debuten fram till och med 
det stora genombrottet i den 
spanskspråkiga världen med no
vellsamlingen Fiktioner. I  del 2 
(2019) var det en mogen författa
re som fick sitt stora internatio
nella genombrott. I den sista de
len som nu ges ut är det den 
ikoniska Borges vi möter, den 
blinde barden som dikterade 
sina verk och hade en hel genera
tion latinamerikanska författa
re som följeslagare. 

    Våra Borges-utgåvor innehåller 
såväl prosa som dikt, och i den här 
volymen även en serie föredrag Bor-
ges höll på 80-talet. Utgåvorna är 
kommenterade av våra redaktörer 

Oscar Hemer och Lasse Söderberg 
och innehåller ett generöst – i det 
här fallet nästan komplett – urval ur 
Borges produktion mot livets slut. 

Ur innehållet: novellsamlingar-
na Boken av sand och Shakespeares 
minne, essä böckerna Sju kvällar 
och Nio Danteessäer, föredragen i 
Borges, muntligen samt ett stort ur-
val ur diktsamlingarna Tigrarnas 
guld, Den djupa rosen, Järnmyntet, 
Nattens historia, Chiffret, Atlas och 
De sammansvurna.

sidantal ca 700
utgivningsmånad augusti 2020

formgivning Christofer Fredriksson
format kartonnage

isbn tryckt 978-91-88253-89-7

Jorge	Luis	Borges

Borges III (1971–1986)

URVAL | ÖVERSATT FRÅN SPANSKA AV LASSE SÖDERBERG, OSCAR HEMER M.FL.

»En av de viktigaste 
förlagssatsningarna på  

senare år.« 
Tidskriften karavan
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»Att författa tjocka böcker – som 
breder ut sig över femhundra sidor 
om en idé som muntligen kan läggas 
fram på ett par minuter – är ett 
ansträngande och ruinerande vanvett. 
Bättre då att låtsas att dessa böcker 
redan existerar och erbjuda ett 
sammandrag, en kommentar.«

se också:
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I vår Cikadaserie presenterar vi 
poeter som mottagit det svenska 
Cikadapriset. Priset instiftades 
2004 med anledning av 100års
firandet av den svenske nobel
pristagaren Harry Martinsons 
födelse och tilldelas en asiatisk 
poet som »i sin diktning värnar 
om livets okränkbarhet«. Inspi
ration till prisets namn har kom
mit från Martinsons diktsam
ling Cikada, som publicerades 
1953. Priset delas ut årligen och 
finansieras av Svenska institutet. 
Vi har tidigare givit ut tre böcker 
i serien, som kan ses i sin helhet 
på  www.tranan.nu/cikada

Mizuta Noriko är född 1937 
och har under lång tid betraktats 
som en av de starka rösterna inom 
dagens moderna japanska poesi. 
Hon är också väl förtrogen med 
europeisk och amerikansk littera-
tur, inte minst efter ett tjugotal år i 
USA och en doktorsexamen i ame-
rikansk litteratur från Yale. Hon 
har översatt flera japanska kvinnli-
ga författare och poeter till engels-
ka och är en viktig representant för 
den feministiska rörelsen i Japan. 
Hon tilldelades Cikadapriset år 
2013 och presenteras här för första 
gången på svenska i urval och 
översättning av Lars Vargö.

sidantal ca. 120
utgivningsmånad augusti 2020

formgivning Christofer Fredriksson
format danskt band

isbn tryckt 978-91-89175-01-3

Mizuta	Noriko

Berghäxans dröm

LYRIK | ÖVERSATT FRÅN JAPANSKA AV LARS VARGÖ
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Akwaeke Emezis debutroman 
Sötvatten är en ytterst originell 
uppväxtskildring som baseras 
på författarens egna erfarenhet
er, men som berättas genom hu
vudpersonen Adas olika själar 
eller andar – ett slags inre röster 
som står i konflikt med varand
ra och påverkar riktningen för 
Adas liv. Det är en roman om att 
inte rymmas i sin kropp som är 
ytterst samtida och på samma 
gång förankrad i mytologin i 
den nigerianska Igbokulturen, 
som fostrat så många stora för
fattare.

Ada föds i södra Nigeria och är 
tidigt ett annorlunda barn som hen-
nes familj bekymrar sig över. Själv 
är hon splittrad av de två röster som 
bor inom henne och som kontrolle-
rar hennes tankar. När hon blir äld-
re och flyttar till USA för att gå på 
college tar rösterna mer och mer 
kommando över henne, och efter ett 
traumatiskt övergrepp styr de Ada 
in på en mörk och farlig stig.

Sötvatten utforskar på ett allde-
les eget sätt en ung kvinnas brott-
ningsmatch med en splittrad identi-
tet och psykiska ohälsa.

Akwaeke Emezi (född 1987) är 
ett stjärnskott på den internationella 
författarhimlen. Hens senaste bok 
på engels ka är en ungdomsroman 
(Pet) som var en av finalisterna till 
det amerikanska litteraturpriset Na-
tional Book Awards i år. Sötvatten-
var tog plats på flera av de stora ame-
rikanska tidningarns årsbästalistor.

sidantal ca 300
utgivningsmånad september 2020

formgivning Ruby Onyinyechi Amanze
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-89175-02-0
isbn e-bok 978-91-89175-03-7

Akwaeke	Emezi

Sötvatten

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN ENGELSKA AV HELENA HANSSON

»Sötvatten är ren perfek
tion: sexig, sensuell, 

spirituell, klok. En av de 
mest bländande debut

romaner jag någonsin läst.«
Taiye Selasi,  the guardian
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Sällskapet för ofrivilliga dröm
mare är en vindlande surrealis
tisk och tempofylld roman om 
den angolanska samtidshisto
rien och om de ungas protest 
mot den gamla tidens kvalevan
de auktoriteter. Och inte minst 
om att våga drömma.

En dag när  jour nalisten Daniel 
Benchimol simmar i havet hittar 
han en vattentät kamera. Han för-
står efter ett tag att kameran tillhör 
den kända konstnären Moira från 
Moçambique, som uppmärksam- 
mats för en serie fotografier som 
hon påstår avbildar hennes dröm-
mar. När han framkallar bilderna 
inser han att Moira också är kvin-
nan han sett i sina egna drömmar 
den senaste tiden. 

Samtidigt möter vi Karinguiri, 
Daniels dotter, som tillhör ett annat 
slags drömmare: Angolas unga ge-
neration som drömmer om en fram-
tid som inte bara är en upprepning 
av den gamla ordningen. Efter att ha 
deltagit i en demonstration under 

en av presidentens presskonferenser 
grips hon tillsammans med fem 
and ra demonstranter. Gruppen – 
som har en verklig förlaga – börjar 
hunger strejka i häktet och drar oväl-
kommen uppmärksamhet till landet 
från hela världen. Den unga genera-
tionens röster blir äntligen hörda.

José Eduardo Agualusa är 
född och uppväxt i Angola och är en 
av den portugisiskspråkiga littera-
turens klarast lysande stjärnor.

sidantal ca 350
utgivningsmånad oktober 2020

formgivning Sara R. Acedo
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-89175-04-4
isbn e-bok 978-91-89175-05-1

José	Eduardo	Agualusa

Sällskapet för ofrivilliga 
drömmare
ROMAN | ÖVERSATT FRÅN PORTUGISISKA AV IRENE ANDERBERG

»Utan tvekan en av de 
viktigaste portugisisk

språkiga författarna i sin 
generation.«

António lobo antunes
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Efter den skruvade romanen En 
isbjörns memoarer, som handla
de om tre generationer talande 
isbjörnar i efterkrigstidens Öst
europa och som blev Yoko Tawa
das stora internationella genom
brott, kommer nu den prisade 
dystopin Sändebudet. Romanen 
belönades med ett av USA:s mest 
prestigefyllda litterära priser, 
National Book Awards, i katego
rin bästa översatta roman. 

Sändebudet utspelas i ett Japan i 
en obestämd framtid, i efterdy-
ningarna av en stor katastrof som 
vi inte får veta så mycket om, även 
om Tawada själv nämnt att det var 
kärnkraftsolyckan i Fukushima som 
satte henne på spåret. Landet har 
isolerat sig och barnen är så svaga 
att de knappt kan gå. Mumei bor 
med sin morfar Yoshiro. Han tar 
hand om sitt barnbarn, som likt de 
andra barnen har fötts med grått 
hår och veka lemmar, men som är 
en oerhört inkännande och vis 
pojke. Mumei är sjuklig och tycks 

inte ha någon framtid, men är ändå 
en gestalt full av hopp och helt fri 
från pessimism och självömkan. 
Det är en oväntat rolig och ljus bok, 
i vilken Yoko Tawada vänder ut 
och in på dystopigenren och pre-
senterar en lekfullt fantasifull ro-
man som ingen annan författare i 
världen hade kunnat skriva.

Yoko Tawada är född 1960 i To-
kyo men bor sedan 80-talet i Berlin. 
Hon skriver både på japanska och 
tyska, men den här romanen tillhör 
hennes japanska produktion.  Hon 
är flerfaldigt prisbelönt även i Japan, 
bland annat med Akutagawa-priset.

sidantal ca 200
utgivningsmånad november 2020

formgivning Lukas Möllersten
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-89175-06-8
isbn e-bok 978-91-89175-07-5

Yoko	Tawada

Sändebudet

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN JAPANSKA AV VIBEKE EMOND

Vinnare av National Book 
Awards för bästa översatta 

roman 2019
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Madonnan vid Nilen är en dra
matisk historia som utspelas på 
en flickskola i de rwandiska ber
gen 1973. Skolan – med det kolo
niala namnet NotreDame du Nil 
– delar namn med en staty av 
Jungfru Maria som står vid Ni
lens källa i närheten. På internat
skolan kommer det stora flertalet 
elever från majoritetsfolket hutu 
och de övre samhällsskikten i det 
självständiga Rwanda, men ge
nom två av dem, Virginia och Ve
ronica, närmar sig Mukasonga 
vad det innebar att vara tutsi i en 
hutudominerad skol miljö – ut
satthet, förtäckta hotelser och 
trakasserier, inte minst när Glo
riosa, som är dotter till en hutu
minister, är i närheten.

När Gloriosa vid en utflykt till 
statyn får för sig att madonnans 
raka, lilla näsa är en typisk tutsi- 
näsa och bestämmer sig för att åt-
gärda detta, tar berättelsen en tra-
gisk vändning, som också kan läsas 
som ett förspel till det  som komma 

skulle. Med sitt giftiga tal om tut-
sierna som »parasiter«, »orena« och 
»avfall« visar Mukasonga hur vik-
tigt språkbruket är och att folkmor-
det inte upstod ur ett vakum.

Scholastique Mukasonga 
är född i Rwanda, där hon levde 
fram till 1992, då hon flyttade till 
Frankrike och på så vis undkom 
den stora katastrof som drabbade 
många i hennes familj och släkt två 
år senare. Madonnan vid Nilen från 
2012 är hennes debutroman. För den 
prisades hon med det prestige fyllda 
Renaudot-priset i Frankrike.

sidantal ca 300
utgivningsmånad november 2020

formgivning Kerstin Hanson
format inbunden/e-bok

isbn tryckt 978-91-89175-08-2
isbn e-bok 978-91-89175-09-9

Scholastique	Mukasonga

Madonnan vid Nilen

ROMAN | ÖVERSATT FRÅN FRANSKA AV MARIA BJÖRKMAN

»Mukasongas mästerverk.«
New york review of books
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I Berättarserien, som vi inledde 
2004, har vi med den här boken 
givit ut antologier med noveller 
från 26 länder. Samtliga antolo
gier innehåller ett urval, förord 
och författarpresentationer av 
en redaktör med stor kännedom 
om litteraturen från landet i 
fråga. Vi har bland annat givit 
ut antologier från Sydafrika, 
Vietnam, Iran, Georgien och 
flera europeiska länder. Tanken 
med serien är att glänta på dör
ren till olika länders litteratur. 
Den ger svenska läsare en möj
lighet att bekanta sig med en ny 
kultur, kanske som en följesla
gare vid en resa eller som pre
sent till någon som varit i eller 
har en relation till landet i frå
ga. Se hela utgivningen på www.
tranan.nu/berattarserien

Armenien berättar : Berg under 
bar himmel innehåller noveller av 
26 författare från Armenien. Urva-
let är gjort av Artrak Apitonian 
och består av författare födda un-

der 1900-talet, några från en äldre 
generation men också ett flertal 
födda under 80- och 90-talet som 
representerar den nya, samtida ar-
meniska litteraturen. Redaktörer-
na har valt att begränsa urvalet till 
författare som verkat i Armenien 
och uteslutit den stora diasporan, 
eftersom den gruppen haft lättare 
att nå internationell spridning.

Armenien är ett rikt kulturland 
med en lång litterär tradition. Trots 
detta har bara ett fåtal texter tidiga-
re översatts till svenska. Detta är 
också ett av syftena med vår utgiv-
ning: att bidra med mångfald i den 
svenska bokutgivningen och pre-
sentera litteratur från länder och 
språkområden som annars kanske 
aldrig skulle nå svenska läsare.

sidantal ca 400
utgivningsmånad december 2020

format danskt band
isbn tryckt 978-91-89175-10-5 

Armenien	berättar:

Berg under bar himmel

ANTOLOGI | ÖVERSATT FRÅN ARMENISKA AV L. HATAMIAN OCH M. VALENCISE
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BARNBÖCKER FRÅN BOKFÖRLAGET TRASTEN

Nya	böcker	av	Baek	Heena!
 MOTTAGARE AV LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE 2020

En fe på badhuset
ÖVERSATT FRÅN KOREANSKA AV SUN-KYOUNG CHOI

Xiong	Liang
Drakjägarna
ÖVERSATT FRÅN KINESISKA AV ANNA GUSTAFSSON CHENMagiska godiskulor

ÖVERSATT FRÅN KOREANSKA AV SUN-KYOUNG CHOI

utgivningsmånad september 2020

ålderskategori 3–6
format kartonnage

isbn 978-91-89175-22-8

utgivningsmånad september 2020

ålderskategori 3–6
format kartonnage

isbn 978-91-89175-21-1

utgivningsmånad juni 2020

ålderskategori 3–6
format kartonnage

isbn 978-91-88253-98-9

Vi är stolta utgivare av den sydkoreanska bilder
bokskonstnären Baek Heena, som tilldelades 
årets ALMApris. Sedan tidigare har vi givit ut 
hennes debutbok Molnbullar, och nu är vi glada 
att kunna ge ut ytterligare två av hennes böcker 
på svenska. 

En fe på badhuset handlar om en flicka som en dag på 
badhuset möter en tant som utger sig för att vara en 
fe. Hon kan en massa roliga lekar och får till och med 
flickan att utstå en rejäl skrubbning. Och när flickan 
blir sjuk får fen visa 
upp sina övernatur-
liga krafter.  

Dong-Dong köper en påse godiskulor som förändrar 
allt. När han äter av dem kan han plötsligt höra röster 
och tankar från oväntade håll: soffan som klagar på 
pappans pruttar, den stränga pappan som hela tiden 
glömmer säga att han älskar sin son, och den döda  
mormodern som har det bra där hon är. En otroligt 
fin och charmig berättelse som förhöjs av Baeks häp-
nadsväckande 
lerminitayrer.

Drakjägarna är en suggestivt illustrerad berättelse om en 
folkstam som i gamla tider levde för att jaga drakar. Med 
tiden blev drakarna färre och färre, och levde bara kvar i 
sagor och målningar. Men i stammen levde drömmen om 
att finna en drake kvar, och varje generation barn tränade 
sig för att kunna möta en. En dag hittar några drakjägar-
barn en grotta där drakarna gömt sig under alla århund-
raden. Men  mötet blir inte som läsaren tänker sig – slutet 
är lika oväntat som gott. En 
spännande och mysig saga för 
alla drak älskare.



PLANERAD UTGIVNING VÅREN 2021

Fernanda Melchor Orkansäsong
Marieke Lucas Rijneveld Obehaget om kvällarna
Thomas Bernhard Fyra kortromaner
Jokha Alharti Himlakroppar 
Franck Bouyusse Av ingen kvinna född
Mieko Kawakami Bröst och ägg

… och säkerligen något mer!

LJUDBÖCKER
våra ljudböcker finns överallt där ljudböcker finns, 
t.ex. storytel, bookbeat, nextory och bokus play. 
det går även att köpa dem på www.tranan.nu

POCKETBÖCKER

UR VÅRT ÖVRIGA POCKETSORTIMENT:

Jamaica Kincaid Annie John
Översättning: Madeleine Reinholdsson
Uppläsning: Nina Zanjani
Speltid: 4:15

Jamaica Kincaids klassiska 
barndomsskildring, som fått 
status som modern klassiker.

Jamaica Kincaid Lucy
Översättning: Lena Fagerström
Uppläsning: Evin Ahmad
Speltid: 3:56

Jamaica Kincaids roman om den 
krock som uppstår när en tonårs-
flicka kommer från Karibien till 
USA för att arbeta i en rik familj.

ny!

sidantal ca 300
utgivningsmånad november 2020

formgivning Håkan Liljemärker
format pocket prisgrupp K

isbn 978-91-89175-11-2

Viet	Thanh	Nguyen
Flyktingar
NOVELLER | ÖVERSATTA FRÅN ENGELSKA AV HANS BERGGREN

Xiong	Liang
Drakjägarna
ÖVERSATT FRÅN KINESISKA AV ANNA GUSTAFSSON CHEN

 

»Jag tycker att man märker efter två sidor att det här är 
en Nobelprisförfattare, det är den typen av kvalitet.«

 BJÖRN WIMAN, DN, I LUNDSTRÖMS BOKRADIO

»Hon är alldeles storslaget bra.«
 KRISTOFER FOLKHAMMAR, AFTONBLADET

Tonårs� ickan Lucy kommer från en liten karibisk ö till USA 
för att arbeta som barn� icka i en välbeställd familj. Hennes 
värdfamilj tycks ha allt som går att önska sig – de är vackra, 
rika och lyckliga. Men Lucy, som är en frisinnad och avväp-
nande person som får alla hon möter att öppna sig, ser snart 
sprickorna i den � na fasaden. Själv bär hon på en historia 
som ingen känner till, om ett uppbrott från modern och en 
önskan att frigöra sig från sitt för� utna.

JAMAICA KINCAID föddes 1949 på den karibiska ön Antigua 
som Elaine Potter Richardson, men bytte namn när hon bör-
jade skriva. I dag lever hon i USA, där hon vid sidan av sitt 
författande arbetar som professor på Harvard. Lucy, som kom 
ut 1990, är en av hennes mest lästa och älskade romaner. 

Översättning: Lena Fagerström

Lucy

Lucy

BOKFÖRLAGET TRANAN
–läsning från hela världen

9 789188 253699

Omslag.indd   Alla sidor 2018-12-18   12:52

Flyktingar är en samling med åtta berättelser om män-
niskor som står med fötterna i två världar. Några har kom-
mit med båt från Vietnam till USA och försöker navigera 
mellan det nya och det gamla landets förväntningar på 
dem. Andra har blivit kvar, med en stark längtan efter ett 
liv på andra sidan havet. Viet Thanh Nguyen, själv 
flykting från Vietnam, följer upp den Pultizerpris-
belönade romanen Sympatisören med en novellsamling 
som i vintras hyllades av en 
unison svensk kritikerkår.
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Illustration © Ruby Onyinyechi 
Amanze (utsnitt från omslaget till 
Akwaeke Emezis Sötvatten, sid. 13) 

GÅ MED I TRANANS VÄNNER!
DU FÅR NYHETER, ERBJUDANDEN 
OCH ÖVERRASKNINGAR, HELT 
UTAN FÖRPLIKTELSER!

GÅ MED PÅ WWW.TRANAN.NU

BOKFÖRLAGET TRANAN
– LÄSNING FRÅN HELA VÄRLDEN

       WWW.TRANAN.NU

       INFO@TRANAN.NU

       BOKFÖRLAGET TRANAN

       @BOKFORLAGET_TRANAN


