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GÅ MED I TRANANS VÄNNER!
DU FÅR NYHETER, ERBJUDANDEN  

OCH ÖVERRASKNINGAR,  
HELT UTAN FÖRPLIKTELSER!

 ☞ tranan.nu/vanner 

PÅ BOKFÖRLAGET TRANAN har vi sedan 1992 
ägnat oss åt att försöka bredda den svenska 
bokutgivningen med översatt kvalitetslitteratur 
från hela världen. Hittills har vi publicerat 
 uppemot 350 böcker med texter av fler än 800 
författare från lite drygt 75 länder. Vi har arbetat 
med cirka 230 översättare som översatt böcker 
från nästan 40 olika språk. Inför våren 2021 
presenterar vi här sex nya böcker av såväl gamla 
som nya bekantskaper, översatta från sex olika 
språk. Vi hoppas att ni ska finna dem intressanta!

 ☞ tranan.nu/om

På tranan.nu har vi skapat en sida för 
bokcirklar. Där samlar vi förslag på 
böcker ur vår utgivning som vi tycker 
passar extra bra att diskutera i 
bokcirklar, till sammans med generösa 
erbjudanden och underlag till samtalen. 

Du ser vilka böcker som ingår i Tranans bokcirkel när 
den lilla gula symbolen här till vänster skymtas. Fler 
böcker tillkommer efterhand!

☞ tranan.nu/bokcirkel

KÖP VÅRA BÖCKER i din lokala bokhandel eller på vår 
hemsida, tranan.nu. Där erbjuder vi snabba leveranser 
och säker betalning mot kort, faktura eller Swish.  
Vi publi cerar också i stort sett alla nya böcker som 
e-böcker, som går att köpa överallt där e-böcker säljs.

☞ tranan.nu/bocker

BARNBÖCKER FRÅN 
BOKFÖRLAGET TRASTEN
På Trasten ger vi ut barn- och ungdomsböcker från 
hela världen, bland annat av 2020 års ALMA-
pristagare BAEK HEENA. 

☞ tranan.nu/trasten



UTGIVNING VÅREN 2021

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD OBEHAGET OM KVÄLLARNA 
FERNANDA MELCHOR ORKANSÄSONG 

THOMAS BERNHARD FYRA KORTROMANER
HIROMI KAWAKAMI PORTFÖLJEN
JOKHA ALHARTI HIMLAKROPPAR

FRANCK BOUYSSE AV INGEN KVINNA FÖDD

POCKET
LJUDBÖCKER

PLANERAD UTGIVNING HÖSTEN 2021 
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SIDANTAL: CA. 300
UTGIVNINGSDATUM: 12 JANUARI 2021

RECENSIONSDATUM: 16 JANUARI 2021
FORMGIVNING: SARA R. ACEDO

FÖRFATTARFOTO: PRIVAT
ISBN INBUNDEN: 978-91-89175-14-3

ISBN E-BOK: 978-91-89175-15-0
ISBN LJUD:  978-91-89175-33-4

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD 
OBEHAGET OM KVÄLLARNA
Roman | Översatt från nederländska av olov hyllienmark

Efter att den äldsta sonen gått genom isen under en skridskotur 
blir inget sig likt i den lant brukar familj som den här prisade 
nederländska romanen utspelas i. Föräldrarna hanterar sin sorg 
genom att vända sig till sin gammeltestamentliga tro, och deras 
dotter Jas – som är romanens berättare – dras med i sina föräldrars 
grubblerier kring synd, skuld och det straff Gud tilldelat dem. Jas 
har ett alldeles eget sätt att se på världen, och när hennes tankar 
lämnas oventilerade blir de mörka och oroande. För henne tycks 
det som hänt bero på att hon en gång bad till Gud att ta brodern 
istället för hennes kanin, när hon förstod att kaninens öde var att 
hamna på julbordet. Och för varje dag som går blir hennes 
före ställningar om männi skor, djur och Gud alltmer absurda.  

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD, själv uppväxt i en 
lantbrukarfamilj, gav ut Obehaget om kvällarna 
endast 28 år gammal och tilldelades 2020 ett av 
världens mest prestigefyllda priser för översatt 
skönlitteratur, Booker International Prize. Hens 
förmåga att förmedla barnets klarsynta 

perspektiv på vuxen världen och romanens ständigt 
överraskande bildspråk gör den här mörka historien 
till en roman som är omöjlig att släppa.

4

 
»En av de bästa debut romaner jag 
någonsin läst. Chockerande bra …  

En blivande klassiker.«
ma x porter

Kommer även som ljudbok med Lo Kauppi som inläsare. 



FERNANDA MELCHOR
ORKANSÄSONG
Roman | Översatt från spanska av hanna nordenhök

I utkanten av en fattig mexikansk by hittas det 
lem lästade liket efter en gåtfull gestalt som av 
by borna kallas Häxan. I varsitt kapitel berättar 
fyra personer från trakten om sin relation till 
mordoffret och om den mardrömslika tillvaro de 
alla lever i. Orkansäsong ut spelas i en del av 
Mexiko som framstår som laglös och är en roman 
olik alla andra, med meningar som frenetiskt 
löper över sidorna. Bland skadade familjerelationer, 
destruktiv maskulinitet, prostitution och droger växer 
stegvis en komplex skildring av ett samhälle inpyrt 
av våld och hopplöshet fram, samtidigt som 
omständig heterna kring mordet på Häxan klarnar.

FERNANDA MELCHOR är född 1982 i delstaten 
Veracruz i Mexiko. Orkansäsong har blivit hennes 
stora internatio nella genombrott, med flera litterära 
priser och nomi neringar och reservationslösa 
hyllningar i världens största tidningar. Hennes 

litterära stil har kallats »mardrömslik realism« och 
jämförts med såväl Cormac McCarthy och Roberto Bolaño 
som med självaste William Faulkner – men av det 
överväldigande mottagandet att döma råder det inget tvivel 
om att hon först och främst är en alldeles egen röst.

SIDANTAL: 320
UTGIVNINGSDATUM: 2 FEBRUARI 2021

RECENSIONSDATUM: 6 FEBRUARI 2021
FORMGIVNING: HÅKAN LILJEMÄRKER

FÖRFATTARFOTO: PRIVAT
ISBN INBUNDEN:  978-91-89175-12-9

ISBN E-BOK: 978-91-89175-13-6
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 »Det mesta i den samtida 
skönlitteraturen framstår  

som blodfattigt i jämförelse.« 
Ben lerner



4
THOMAS
BERNHARD

KORT-
ROMANER

AMRAS
UNGENACH
SPELA WATTEN
BILLIGÄTARNA

SIDANTAL: CA 450
UTGIVNINGSDATUM: 4 APRIL 2021

RECENSIONSDATUM: 17 APRIL 2021
FORMGIVNING: HÅKAN LILJEMÄRKER

FÖRFATTARFOTO: WIKIPEDIA
ISBN DANSKT BAND: 978-91-89175-24-2

THOMAS BERNHARD
FYRA KORTROMANER: AMRAS · 
UNGENACH · SPELA WATTEN · 
BILLIGÄTARNA
Romaner | Översatta från tyska av jan erik bornlid

I Fyra kortromaner har vi samlat fyra tidigare oöversatta 
romaner av den österrikiske författaren Thomas Bernhard 
som vardera håller sig runt 80–100 sidor. Det är Amras 
från 1964, Ungenach från 1968, Spela Watten från 1978 samt 
Billigätarna från 1980. Böckerna är översatta av den 
outtröttlige Jan Erik Bornlid, vars 
Bernhard-översättningar får räknas till 
en av de senaste tjugo årens stora 
översättargärningar i Sverige.

THOMAS BERNHARD (1931–1989) 
skrev en stor mängd romaner och 
dramer under sin livstid och anses vara 

en av efterkrigstidens viktigaste tyskspråkiga 
författare. Hans oefterhärmliga språkanvändning 
i kombination med den konsekventa och 
obarmhärtiga kritiken mot det österrikiska 
samhällets ovilja att göra upp med nationa l-
socialismen gjorde honom till en kultförfattare 
under 60- 70- och 80-talet. Hans böcker har 
överlevt honom och finner än idag nya läsare 
världen över.

»Den som läser Thomas Bernhard 
behöver en hjälpläsare, en stenograf, 
en kontorist, en fru som skriver upp 

de fantastiska formuleringar 
böckerna kryllar av.« 

bodil malmsten
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SIDANTAL: CA 200
UTGIVNINGSDATUM: 22 APRIL 2021
UTGIVNINGSDATUM: 24 APRIL 2021

FORMGIVNING: LISA BENK
ISBN INBUNDEN:  978-91-89175-25-9

ISBN E-BOK: 978-91-89175-26-6

HIROMI KAWAKAMI
PORTFÖLJEN
roman Översatt från japanska av lars vargö

Tsukiko är 38 år och lever ensam. Hennes liv har kanske inte 
riktigt blivit som hon tänkt sig: hon har få vänner, träffar sällan 
sin familj, börjar bli uppgiven om att någonsin träffa någon. Och 
så dricker hon kanske lite för mycket. En kväll stöter hon på sin 
gamla japanskalärare från gymnasiet på den lokala sake-baren, 
dit hon ofta går. Eftersom hon inte kan minnas hans namn gör 
hon som i skolan och kallar honom Sensei (magistern). Efter detta 
första möte fortsätter de två att träffas i baren, där de äter, dricker 
och konverserar. Sensei, som är pensionerad och änkeman, bär 
ständigt runt på en portfölj som Tsukiko funderar på vad den 
innehåller, men aldrig kommer sig för att fråga. Och medan 
årstiderna passerar förbi mellan raderna – från vårens 
körsbärs blom till den heta sommarens iskalla ölflaskor, 
till höstens svampexkursioner – växer bandet mellan 
Tsukiko och Sensei till något starkare än bara vänskap. 
Frågan är bara vad?

HIROMI KAWAKAMI är född 1958 i Tokyo och en av 
Japans populäraste samtida romanförfattare, flerfaldigt 
prisbelönt i hemlandet där hennes romaner också är 

bästsäljare. Portföljen blev hennes internationella genombrott 
och det här blir första gången hon ges ut i Sverige. Det är en 
lågmäld, charme rande rolig och berörande berättelse om att 
vara kvinna i det moderna Japan.
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SIDANTAL: CA. 300
UTGIVNINGSDATUM: 5 MAJ 2021

RECENSIONSSDATUM: 8 MAJ 2021
FORMGIVNING: KAJSA BERGSTRÖM FEIFF

FÖRFATTARFOTO: UNI. OF EDIINBURGH
ISBN INBUNDEN:  978-91-89175-37-2

ISBN E-BOK: 978-91-89175-38-9

JOKHA ALHARTHI
HIMLAKROPPAR
Roman | Översatt från arabiska av anna jansson

I en liten by i Oman lever tre systrar. Mayya, som gift in sig i en rik 
familj efter att ha fått sitt hjärta krossat. Asma, som gift sig av 
plikt. Och så Khawla, som trotsar sin familj och insisterar på att 
vänta på mannen hon älskar, som utvandrat till Kanada. De här 
tre kvinnornas historier, som utspelas i ett Oman som snabbt har 
förändrats från ett traditionellt slav ägande samhälle till ett 
komplext, rikt oljeland med guldglimrande lyxgallerior, utgör 
navet i den här annorlunda, originellt berättade familjesagan. 
Genom två familjer och tre generationer – från början av nitton-
hundratalet fram till nutid – ges olika perspektiv på det omanska 
samhället, från de allra fattigaste till de välbärgade 
släkterna som byggt en för mögenhet på andras 
bekostnad. Jokha Alharthis roman är en skickligt 
berättad roman som tar avstamp i en arabisk berättar-
tradition, men som också hyllats för att ha förnyat 
densamma.

JOKHA ALHARTHI är född 1978 i Oman och 
har en doktorsexamen i klassisk arabisk 

litteratur. Hon är docent vid Sultan Qaboos-
universitetet i Musqat och den första arabisk-
språkiga författaren som tilldelats litteraturpriset 
Booker International Prize (2019).
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»En vacker, fascinerande bok som 
lär oss en hel del om Oman …  

och de snabbt förändrade 
relationerna mellan män  
och kvinnor och mellan 

generationerna.« 
times literary supplement



SIDANTAL: CA. 350
UTGIVNINGSDATUM: 26 MAJ 2021

RECENSIONSDATUM: 29 MAJ 2021
FORMGIVNING: MOA SCHULMAN

FÖRFATTARFOTO: PIERRE DEMARTY
ISBN INBUNDEN:  978-91-89175-35-8

ISBN E-BOK: 978-91-89175-36-5

FRANCK BOUYSSE
AV INGEN KVINNA FÖDD
roman | Översatt från franska av lotta riad

En dag när han sitter i biktstolen får prästen Gabriel 
höra någon viska att han snart kommer att kallas till ett 
sinnessjukhus för att välsigna en avliden patient. Under 
den dödas klänning ska några anteck nings  böcker ligga 
undangömda. Anteckningarna visar sig innehålla 
historien om Rose, som när hon var bara fjorton år 
såldes av sin far till en samvets lös brukspatron, som bor 
på ett slott med sin mor och sängliggande hustru. Snart 
förvandlas Rose liv till ett inferno från vilket ingen 
utväg tycks finnas.

FRANCK BOUYSSE var redan en etablerad författare i 
Frankrike när han 2019 fick ett stort publikt genombrott 
med den av kritiker, bok handlare och läsare hyllade 
romanen Av ingen kvinna född, som också tilldelats flera 
litterära priser. Roses säregna berättelse är bara en del i 
Bouysses suve räna hantering av roman konstens alla 
medel, hans språkbehandling och nyanvändning av sagans 
arketyper är andra. Med en thrillerartad spänning drivs den 

här grymma berättelsen mot sitt överraskande slut och Bouysse 
lyckas på ett över tygande sätt visa att romanen fortfarande lever 
– om någon nu trodde annat.
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»En sällsynt bok som 
skakar om redan från 

första sidan.« 
Le Parisien



POCKETBÖCKER
UR VÅRT  
ÖVRIGA 

POCKET
SORTIMENT

UTGIVNINGSDAG: 15 JANUARI 2021  |  PRISGRUPP: K  
ISBN: 978-91-89175-27-3  | FORMGIVNING: KERSTIN HANSON

UTGIVNINGSDAG: 15 MARS 2021  |  PRISGRUPP: K
ISBN: 978-91-89175-28-0   |  FORMGIVNING: KERSTIN HANSON

NORA IKSTENA
MODERSMJÖLKEN
roman översatt från lettiska av juris kronbergs

En fertilitetsläkare som inte har några moderskänslor 
för sitt eget barn. En dotter som växer upp hos sina 
morföräldrar och får kväljningar av den sovjetiska mjölken 
i skolan. Tillsammans berättar de växelvis fram en av 
Lettlands mest uppmärksammade romaner på senare år, 
en berättelse som spänner över hela Lettlands Sovjettid. 
NORA IKSTENA är en av Lettlands mest älskade författare 
och har fått ett oerhört starkt mottagande här i Sverige.

EDWIDGE DANTICAT
ATT SKÖRDA BEN
roman översatt från engelska av dorothee sporronG

Dominikanska republiken, 1937. Amabelle tog sig som ung över 
gränsen från Haiti för att få arbete, men när ryktet nu börjar 
gå om att landets ledare uppmanat sitt folk att mörda alla 
haitier, ställs livet på på ända för henne och henns pojkvän 
Sebastien. EDWIDGE DANTICATS Att skörda ben utspelas 
under den så kallade Persiljemassakern och betraktas idag 
som en modern klassiker inom den karibiska litteraturen.

 

»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
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PLANERAD UTGIVNING HÖSTEN 2021
Böcker av César Aira, Tsitsi Dangaremba, Yoko Ogawa, Esther Singer Kreitman, Adania Shibli, Mai Van Phan …

… och säkerligen något mer!

Våra ljudböcker finns överallt där ljudböcker finns, t.ex. Storytel, BookBeat, 
Nextory och Bokus Play. Det går även att köpa dem på tranan.nu

LJUDBÖCKER

VIET THANH NGUYEN 
SYMPATISÖREN
ÖVERSÄTTNING: HANS BERGGREN
UPPLÄSNING: PETER ÖBERG
SPELTID: 16:00

Pulitzer-belönad roman som 
be rättar en annan historia om 
Vietnamkriget än den vi fått 
serverad tidigare.

JAMAICA KINCAID  
ANNIE JOHN
ÖVERSÄTTNING: MADELEINE REINHOLDSSON
UPPLÄSNING: NINA ZANJANI
SPELTID: 4:15

Jamaica Kincaids klassiska barndomsskildring 
från Antigua, som fått status som modern 
klassiker och läses på universitet världen över.

NORA IKSTENA  
MODERSMJÖLKEN
ÖVERSÄTTNING: JURIS KRONBERGS
UPPLÄSNING: LILY BIGESTANS
SPELTID: 6:23

En hyllad och älskad roman om en 
mor och hennes dotter under den 
lettiska Sovjettiden. Se mer  
på föregående sida!

JAMAICA KINCAID  
LUCY
ÖVERSÄTTNING: LENA FAGERSTRÖM
UPPLÄSNING: EVIN AHMAD
SPELTID: 3:56

Kincaids älskade roman om den krock som 
uppstår när en tonårsflicka kommer från 
 Karibien till USA för att arbeta i en rik familj.
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