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Rast lös  Förlag föddes  i  Malmö,  år  2014,  i  och med återutgivningen av Violet te  Leducs  k lass i ska 
s jä lvbiograf i ,  Oäkt ing en .  Samma år  gav v i  ut  Warsan Shires  debut ,  Lära  min  mor  a t t  f öda ,  numera en 
g lobal  moder n k lass iker.

Men ef ter  det  tys tnade v i .  Livet  kom emel lan.  Kampen at t  återvända s le t  på oss  men nu är  v i 
igång och ser  ut  at t  l igga på mel lan fyra och sex t i t lar  per  år.

Vi  har  a ldr ig  set t  någon r iktning framför oss.  Vi  är  förgäng l iga och abstrakta  som et t  snöfa l l .  Vi 
v i l l  at t  vår  utg ivning ska vara oförutsägbar och baserad på kärlek och omtanke.  Våra bl ickar  ska 
fortsät ta  f lacka,  leka och snurra.





DEN OPTISKA NERVEN
av  MARÍA GAINZA

Hon rör sig genom sin stad samtidigt som hon berättar sin historia. 
Om sin klasstillhörighet – en gång i tiden tillhörde hon de förmögna. 
Om konstverken som både behagar och gör henne sjuk, som får henne 
att känna en hoptryckande känsla mellan bröstet och luftstrupen, som 
ett snabbt bett.

Hon förflyttar sig genom ett Buenos Aires klätt i aska för att se en 
enarmad konstnärs sorgset sköna skildringar av kriget i Paraguay. Rör 
sig vidare mot sin make, konvalescent på ett sjukhus, för att ge honom 
en reproduktion av Rothko.

Här finns simbassänger i palatsliknande hus, en morbror och dan-
dy i regnbågsskimrande baddräkt, en klärvoajant servitris med kluven 
bröstkorg, Dreux´ hjort och Courbets stormiga havslandskap. En 
förgången tid av vackra ruiner och nuet försänkt i skir melankoli bland 
böcker och förlorad vänskap.

Den optiska nerven är en ovanlig bok. Stundtals finstämd, ibland 
brutal. Den rör sig mellan autofiktion och kortessä, mellan enskilda 
konstnärers verk och livsöden och en intim krönika över familjens 
förflutna och dess missöden.

Vi möter en oförglömlig konstnärlig guide som rör sig mellan 
Lampedusa och The Doors med lätthet och dräpande elegans. Trots 
att hon säger sig vara bortkommen och illa lämpad för vår moderna 
värld är hon en ytterst bildad person som endast känner sig levande 
när hon står framför ett undangömt konstverk i ett bortglömt latin-
amerikanskt museum.
    /   Mariana Enriquez

UTE AUGUSTI

Roman
184 sidor; Danskt band
Översatt från spanskan av Anahí Giacaman-Ríos.
ISBN: 978-91-984057-1-2

María Gainza är född i Buenos Aires. Hon är konstkritiker och skriver 
regelbundet för The New York Times och ArtNews. I över tio år var hon 
fast medarbetare på magasinet Artforum och kulturbilagan Radar, som 
varje vecka ges ut av den stora argentinska dagstidningen Página/12. 
María Gainza håller också workshops i konstkritik.

Den optiska nerven är hennes litterära debut. Den första utgåvan kom ut 
på det oberoende förlaget Mansalva i Buenos Aires. Några år senare, 
när hennes författarskap rönt internationell uppmärksamhet, återut-
gavs den på Anagrama. Boken har kommit ut i över femton länder.

En ny spännande röst från Latinamerika. Gainza döl-
jer inte sin bildning. Hon lever i en värld av böcker och 
målningar och skriver om detta personliga universum 
på ett ojämförligt vis. Om litteratur är att låtsas, vilket 
jag anser, så har vi framför oss en obeskrivlig skojare.
Cees Nooteboom

Lika delar kritik, autofiktion och meditation över den 
konstnärliga blicken och seendet. Den optiska ner-
ven är en originell och påträngande vacker bok som 
har mycket gemensamt med sena verk av författare som 
Rachel Cusk, Ben Lerner och Olivia Laing. Boken är 
full av vackra chocker, ofta fullständigt förödande. Jag 
kände det som att en dörr tvingats upp i mitt medve-
tande, vilket är just det slags uppfriskande upplevelse 
vi behöver för att förnya oss. 
 Johanna Thomas-Corr, The Guardian
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VID FAMILJEBORDET
av  VIRGINIA HIGA

I början av förra seklet lämnar en familj sitt gula hus i Sorrento på den 
italienska Amalfikusten för att slå sig ner i Argentina.

Förtrollade av Atlantens pärla - Mar del Plata - då fortfarande i sin 
fulla aristokratiska prakt, med sitt kasino och sin strandpromenad i trä, 
finner de ett hem i stadsdelen La Perla.

Med sig har de en lång tradition som krögare och hotellägare.
De öppnar Trattoria Napolitana Vespólini. Denna mytomspunna 

institution där de skapar en pastasort som italienarna inte skulle känna 
igen men som lyckats finna en plats i de flesta argentinska hem, döpt 
efter staden de emigrerat ifrån. Denna fyllda kudde i tomatsås får folk 
att valfärda till matsalen där tallrik på tallrik slickas ren. Lika mycket 
kommer de för det som sker i det öppna köket. Där kökskniven slås ner 
i skärbräden i vredesmod. Där maktkamper utspelas.

I centrum för detta skådespel står Chiche, yngst i den stora 
syskonskaran och den excentriska ledaren över restauranggolvet. Vid 
familjebordet sitter hans vänner och syskon med sina barnbarn och 
barnbarnsbarn. Runt dem virvlar de lojala och färgstarka kokerskorna 
och servitörerna.

Virginia Higa berättar sin släkts historia med vemod och glädje, hu-
mor och sorg. En generations öden genom dess familjära lexikon - orden 
som formar deras världsbild, moral och avgränsning mot världen - en 
blandning av napoletanskan och spanskan, som följer dem genom kärlek 
och sorg, längtan och ensamhet, ända in i döden.

Som i de bästa italienska komedierna blandas och förvirras alla 
dessa känslor, där skratten och gråten ligger nära varandra, där livet 
och döden vandrar sida vid sida.

UTE AUGUSTI

Roman
144 sidor; Danskt band
Översatt från spanskan av Annakarin Thorburn
ISBN: 978-91-984057-3-6

Virginia Higa föddes 1983 i Bahía Blanca, Argentina, och har under 
sitt liv också  levt i  Mar del Plata och Buenos Aires. Hon har en bak-
grund inom förlagsvärlden men har även publicerat kritik och noveller 
i flera  antologier och litterära publikationer. Idag bor hon i Stockholm 
där hon arbetar vid sidan om författarskapet som översättare och lä-
rare. Vid middagsbordet är hennes debut och Sverige är det fjärde landet 
där den publiceras efter Argentina, Spanien och Italien.
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FRÖKEN FOREVER
av  ANAMARIJA TODOROV

Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod. Man kan inte stiga in 
i en och samma förskola två gånger heller. Allt är föränderligt. Allt är 
i rörelse. Läs om allt detta i en annorlunda portfolio fullpackad med 
fångande ögonblick av allvar och lek, tårar och skratt, liv och död 
och allt annat som kan hända mellan inskolning och avslutning på en 
förskola. Drama och poesi medan barndomen pågår.

Fröken forever är ett debattinlägg i det ständigt pågående samtalet om 
förskolans glädjeämnen och sorgen, styrkor och brister. Det är en bok 
som sätter barnet och personalen i första rummet samtidigt som den 
inte glömmer föräldern. Därmed blir den en angelägenhet för många 
av oss i samhället.

UTE OKTOBER

Poesi
88 sidor; Danskt band
ISBN: 978-91-984057-8-1

Fröken forevers första inbundna upplaga såldes slut snabbt. Äntligen 
kommer nytrycket, denna gång i mjukband. Nu kan ännu fler få tag 
på vår mest eftertraktade bok. Många vill läsa den och ge bort den i 
present till lärare i olika för olika årskullar.

Den är älskad och omtalad av såväl Patrik Lundberg som Susanna 
Alakoski och Kajsa Ekis Ekman.

Barnslig, tjusig och allvarlig revolt.
Populär Poesi

Smärtsam självklarhet.
Kommunalarbetaren

Barnens magiska värld i diktform.
Mål & Medel.
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BRYTNINGEN
av  ANAMARIJA TODOROV

Anamarija Todorov debuterade 2013 med sin första diktsamling, 
Brytningen, genom Mångkulturellt centrums litterära serie Liv i Sverige. 
Nu är vi lyckliga att kunna återutge den med ett tillägg av flera 
nyskrivna dikter.

Brytningen är förskolläraren och poeten Anamarija Todorovs debut-
diktsamling. 1981 flyttade hon till Sverige från dåvarande Jugoslavien, 
och i Brytningen berättar hon om uppbrottet från hemlandet och 
om mötet med det nya språket och den nya kulturen. Med lika delar 
humor och allvar och med en utsökt språkkänsla sätter Todorov ord på 
allt från sin smärtsamma hemlängtan till lyckan över att upptäcka or-
det ”solkatt” i svenskan. En oumbärlig diktsamling, inte minst för alla 
som kämpat eller kämpar med att själva erövra det svenska språket.

UTE OKTOBER

Poesi
112 sidor; Danskt band
ISBN: 978-91-984057-9-8

Boken kommer att få ny design.

9



BARNEN SOM ÅTERVÄNDER
av  MARIANA ENRIQUEZ

Mechi arbetar i arkivet över försvunna barn i Buenos Aires. Ett 
monotont arbete utifrån ett kontor beläget direkt under en motor-
vägsbro, insvept i ett bedövande oväsen. Monotont, tröttsamt. Fram 
tills en händelse som vänder upp och ned på allt. Vanadis, en flicka 
försvunnen vid fjorton års ålder, återfinns en dag som uppstånden från 
de döda. Hon är den första av alla de tusentals ungdomar som därefter 
återvänder efter flera års frånvaro. Det är bara det att de återvänder 
precis som de lämnade, utan att ha åldrats eller fysiskt förändrats, i 
samma kläder, frisyr och personliga kännetecken.

I Barnen som återvänder skriver Mariana Enríquez om dem utan röst 
- offren för människohandeln. Brotten som sällan figurerar i varken 
politiken eller i medierna. Trots att det på en global nivå är ett av de 
mest lönsamma brotten. I denna novell använder Enriquez sig av det 
bästa ur skräckgenren samtidigt som hon placerar sin kontext i ett 
aktuellt argentinskt trauma. Enriquez är inte lika intresserad av att 
ställa någon till svars som hon är av att undersöka hur vi förhåller oss 
till det förgångna, i vilken utsträckning vi är beredda att möta det som 
kollektivt placerats i glömska.

UTE NOVEMBER

Långnovell
Mjukband
ISBN: 978-91-984057-4-3
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FLOCKMATRISEN
av  DANIEL MÅRS & CHARLOTTE QVANDT

Vara tillsammans och i en klunga.
Ha gemensamma beteenden och domesticeras.
Flockmatrisen kretsar kring tankar om
tillhörande och om maktdemonstration.
Vad handlar det egentligen om när vi talar om flock?
Och varför är det just avskiljning som
tillämpas när någon ska straffas?
Vi längtar efter att höra till och längtar efter andra.
Vi längtar också efter att stänga ute.

Daniel Mårs och Charlotte Qvandt har skrivit denna gemensamma 
diktsamling i ett tillstånd av tillit, lust och mod. Där den enas ord fång-
ats av den andre med tillåtelse att sudda ut eller förvandla. Viljan att 
aldrig fastna, hela tiden vara öppen, i rörelse, nyfiken, bli överraskad 
har gjort att en röst som kanske inte tillhör någon av poeterna, som 
går bortom dem, har klätt sidorna i denna bok.

Utkom mars 2019

Poesi
68 sidor; Danskt band
ISBN: 978-91-984057-6-7

Daniel Mårs, född 1986, är bosatt i Malmö och har tidigare gett ut 
diktsamlingen Simonillusioner.

Charlotte Qvandt, född 1983, är bosatt i Stockholm och har tidigare 
gett ut sju böcker på olika förlag.

Flockmatrisen är deras första gemensamma bok. Tidigare har dikten 
”Landa” av dem publicerats i tidskriften Ord&Bild.
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SALT
av  EMELI BERGMAN

 ”Hon minns hela första versen. Kom liljor och akvileja. Det är vackert. Det är 
överraskande. Jag känner mig förlåten. Men när hon tystnar vet jag inte vad jag 
ska säga. Jag säger att jag har hört att den handlar om abort, att alla växterna 
som nämns kan framkalla missfall. Det låter väldigt konstigt säger hon. Vad skulle 
blåbär, och rosor, ha med abort att göra? Kan du förklara det?”

 Salt är nio prosatexter som drivs framåt med poesins logik. Vi möter 
människor i förlustens närhet, de rör sig i rum och landskap som 
är mättade av verklighet, mörker och ett underligt ljus. En kvinna 
fantiserar om graviditet i ett kvalmigt Italien medan en kalv föds i en 
snödriva på Öland och en tjugoårig man dras mot sina fosterföräldrars 
förvuxna dotter gentemot sin vilja.

 

Emeli Bergman, född 1988, gick på Forfatterskolen i Köpenhamn åren 
2012-2014 och delar sin tid mellan Köpenhamn och Paris. Hon skri-
ver också poesi och drama samt översätter mellan danska och svenska, 
svenska och danska. För oss har Emeli översatt Majse Aymo-Boots vil-
da roman Över oss hänger en vidunderlig sol till svenska. Till danska 
har hon översatt Stig Larssons Autisterna samt Birgitta Trotzigs Anima 
för Basilisk förlag. Salt är hennes debut och gavs först ut översatt till 
danska.

NOMINERAD TILL BORÅS TIDNINGS DEBUTANTPRIS 2018

Utkom 2018
Roman
144 sidor; Danskt band
ISBN: 978-91-984057-7-4
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OÄKTINGEN av  VIOLETTE LEDUC

Roman; 501 sidor; Översatt av Eva Alexanderson; ISBN: 978-91-981678-0-1. Utkom 2014.

Oäktingen är ett självporträtt. Skriven utan undanflykter eller ursäkter. Kanske är den en av 
de mest fysiska, ärliga och minst tillrättalagda biografier som skrivits.

Bokens titel till trots är denna berättelse fylld av djur och barn, ängar och blomster, 
bakverk och frukter, flickor som förälskar sig i flickor. Den är sensuell och fylld av begär. Men 
det är också sant att Violette Leduc föddes som oäkting till en tjänstekvinna i norra Frankrike 
i början av 1900-talet. Hon växte upp i en miljö fri från män. Med sin älskade mormor. Med 
den hårda modern som under barndomen inpräntade hos henne en ohjälplig skuldkänsla 
över sin blotta existens. Att hon valt Oäktingen som titel säger något om hur svårt det var för 
henne att undkomma denna livsskuld, detta inre krucifix på vilket hennes livsberättelse fästs.

LÄRA MIN MOR ATT FÖDA av  WARSAN SHIRE

Roman; 38 sidor; Översatt av Jakob Kaae; ISBN: 978-91-981678-1-8. Utkom 2014.

Lära min mor att föda handlar om kvinnor, kärlek, ensamhet och krig. Den handlar om flykt 
och hemlängtan. Det är en samling dikter som reser mellan världar. Döttrar varnas: ”När 
männen kommer, tänd eld på dig själv”. Stunderna av väntan på deportationen beskrivs med 
obekväm tydlighet: ”Jag rev sönder och åt mitt pass på ett flygplatshotell. Jag är svullen av 
språk jag inte har råd att glömma”.

”När Warsan Shire skriver öppnar hon ett sår i sig själv, kartlägger sina trauman och använ-
der dikten som nål och tråd för att sy ihop och läka det. Orädd och sårbar drar hon bort 
lager av hud för att inte bara blottlägga sin smärta utan också för att kunna finna det läkande 
i sig själv.”

Beyoncé använde hennes dikter till sin film Lemonade, för många fler har Warsans satt ord 
på världssituationer och trauman. Såld i över 1 500 exemplar i Sverige.

JOHANSSONS LIV, ARBETSGLÄDJE OCH ÅTER-
UPPSTÅNDELSE av  HENRIK JOHANSSON

Roman; 140 sidor; ISBN: 978-91-981678-2-5. Utkom 2016.

En mjölbagge vaknar upp och är förvandlad till bagare. En kock grävs upp ur sin grav för 
att arbeta av sina skulder. En förtvivlad djurrättsaktivist tappar tron på sitt eget engagemang. 
Människor kämpar på jobbet, ger upp, sugs ut, svettas, vinner och skrattar.

Döden möter vi genom Lilja som hoppade från bron eller dog i kriget. Vi ser den i bar-
nen som difterin tog och i det lilla som finns kvar inom den arbetslöse.

Skrattet hittar vi i bagarnas dans och i naiva besök på Arbetsförmedlingen.
Johanssons blick söker, fokuserar på olika saker, men skärpan finns där hela tiden. Han 

sträcker ut sitt berättande: från 1800-talets statare till en framtida författarskola.
Det är mest noveller, ibland dikter, ibland något däremellan. Det här är Henrik Johans-

sons andra bok efter debutromanen Av kött och blod.
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ÖVER OSS HÄNGER EN VIDUNDERLIG SOL
av  MAJSE AYMO-BOOT

Roman; 76 sidor; Översatt av Emeli Bergman; ISBN: 978-91-984057-0-5. Utkom 2017.

”En lömsk liten Joyce”. En dansk recensent satte ord på känslan.
Vi stämmer in. Majse Aymo-Boot kryper i denna korta roman in i kroppen på ett fler-

hövdat och mångröstat grundskolebarn och talar tindrande där innefrån. Bokens karaktärer 
och språk griper, subtilt och ironiskt, tag i konlikten mellan elevens subjekt och gränsöver-
skridande drömmar/fantasier och de övergripande systemvärden som skolan som institution 
representerar. Vi möter både det omedelbara och det orörliga hos barnet.

Över oss hänger en vidunderlig sol är en till stil, stämma, rytm och klang en helt 
obekymrad bok. Men intill det vilda finns också något allmänt och generellt över de små 
minnesfragment som kan hittas på bokens sidor, främst på sättet den sätter läsarens egna, 
bortglömda erfarenheter i svängning.

Majse Aymo-Boot föddes 1974 i Köpenhamn. Hon gick ut Forfatterskolen år 2000. Hon är 
en del av gruppen som driver det kooperativa förlaget Basilisk. Över hos hänger en vidun-
derlig sol är hennes första bok att ges ut på svenska. 2014 nominerades den till Montanas 
Litteraturpris. Tidigare har hon publicerats i kortare form i tidskrifter som Glänta och 
Lyrikvännen. 

JAG ÄR DIN MAMMA av  L.T.  FISK

LP-skiva; 9 låtar. Utkom 2017. 

L.T. Fisk kommer från Arlöv och är en egensinnig sångfångare som under 
många år sjungit sina sånger till ett stort antal skilda instrument. L.T. Fisk 
säger: ”Ty sången är ett moln i vilket vi lånar och delar, i vilket vi glömmer 
och upphöjer allt som blivit sagt och gjort uppe på jorden. Och när vi säger 
mörker menar vi brist på kärlek och det som är heligt är för alltid lågt och 
fult och smutsigt och i oss hälls en flytande kärna av ömhet. En sång som 
aldrig hörs finns ändå. Denna sång som aldrig hörs, öppnar hela meningen 
till varför sången måste finnas. Ty endera dagen blir den som aldrig hört 
denna sång, den perfekta följaren av sången”.

Jag är din mamma är L.T. Fisks fjärde skiva och den första på Rastlös.

RAYA av  HENRIK JOHANSSON

Roman; 251 sidor; ISBN: 978-91-984057-5-0. Utkom 2018.

En storm drar in över staden och förseglar bagerifabriken. En våg av vilda strejker sveper 
över landet. På fabriksgolvet sprider sig oron bland de osäkert anställda, något måste göras. 
De samlar sig och utmanar såväl fackklubben som företagsledningen.

I stormens öga står en familj.
Raya jobbar som vikarie vid ugnen, den första kvinnan på sin post.  Hennes mor för-

packar brödet i slutet på linjen. Hennes styvfar är deras chef.
Detta kammarspel utspelar sig under ett dygn och två arbetsnätter där allt ställs på 

sin spets.
Raya är en bok som tar avstamp i det moderna arbetslivet med sina osäkra anställningar, 

samtidigt går den att relatera till #metoo-rörelsen och dagens debatt om att inskränka strejk-
rätten. Men lika mycket är Raya en roman där familj och arbete krockar.

Raya är Henrik Johanssons tredje bok och den andra på Rastlös.
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Rastlös förlags titlar finns att köpa in via
Förlagssystem eller Bokinfo för bokhandlar

samt via Adlibris eller BTJ för bibliotek.

Eller direkt via vår hemsida.

www.rastlosforlag.se   /   rastlosforlag@gmail.com


