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Ted Radgren, Expediticion Americadel Sur, ISBN 978-91-85903-74-0

Ted Radgren f. 1977, har gjort det som de flesta bara
kan drömma om i sin vildaste fantasi. Likt de stora
upptäcktsfararna ger han sig ut utan skyddsnät på en
för honom helt ny kontinent. Allt är minutiöst
planerat, genomfört och dokumenterat. Följ med på
hans fantastiska resa genom Sydamerika!
”Jag har under väldigt lång tid, minst 20 år, haft en
dröm. Det finns en lockelse i att vara helt utelämnad
till naturens krafter och människans egen förmåga.
Inget skyddsnät, ingen mobil, inget 112 m.m.…
alltså ingenting, annat än att bara finna sig i
situationen och göra det bästa av den… och hoppas

att man ÖVERLEVER! Vi lever i en så enormt
skyddad verkstad, där samhället alltid förväntas
ställa upp för minsta lilla, och ett mänskligt liv är så
mycket värt att vi gör allt för att hålla oss vid liv. Att
verkligen sättas på prov, och få uppleva äkta rädsla,
uppgivenhet, glädje, tillfredsställelse m.m. är något
jag drömmer om, och jag anser att dessa känslor inte
är något som vi egentligen upplever i den trygga
värld vi lever i som den är idag. Otaliga gånger har
jag relaterat till tiden i den i de södra delarna av
världen, och några av de häftigaste upplevelserna i
mitt liv, upplevde jag just där nere! Jag tänker
givetvis på de två 5:orna, kondoren och örnarna, men
även cykelmisslyckandet, vinden i Patagonien,
ökenvandringarna utan vatten, sova i en hängmatta
utanför världen mordtätaste stad, båtresan på
Amazonas, skräckfärden på Rio Ucayali, djurplågeri, inte åka till Machu Picchu, el Salar de
Uyuni, höjdsjuka under karnevalen i Oruro,
misslyckad vulkanbestigning, järnvägsvandringar, la
playa de Bayóvar, ashaninkas, Karibien, paddling i
Mangroveträsk, H1N1, och givetvis alla underbara,
och mindre fantastiska, människor jag mötte på
vägen.” Ted Radgren
F-pris 250:-

Viola Adamssom, Smakarv Häsingland-tradition & trend ISBN 978-91-85903-72-6
Viola Adamsson deltog med sin bok Smakarv Hälsingland – tradition & trend och vann kategorin Culinary
History och har därmed gått vidare till den stora tävlingen, som omnämns som kokböckernas Oscarsgala. Boken
tävlar med sex andra internationella böcker i kategorin. Vinnare meddelas på plats i Yantai, Kina den 28 maj
2018. ”The Gourmand World Cookbook Awards are delighted to announce that Smakarv Halsingland is the
winner selected to represent Sweden as the Culinary History category. The awards event will be Saturday May 26
and May 27 2018 in Yantai, China. Your book will now compete in its categoriy against other countries for The
Best in the World.”
I sin bok lyfter hon fram maträtter och matvanor från svunnen tid i slott och koja. Betydelsefulla personer som
Olof Broman och Carl von Linné med flera omskrivs på olika sätt för sin betydelse att ha bevarat kunskap om
hälsingars liv. Livet på de anrika och vackra hälsingegårdarna fokuseras och ger Världsarvet Hälsingegårdar
en värdefull PR på internationell nivå. F-pris 250:-

Siv Jansson, f.1948, Petter och Eugenia ISBN 978-91-85903-75-7
Historisk roman
Det är sent 1800-tal. Ungdomarna Petter och Eugenia sliter hårt för liten lön på bondens gård från tidig morgon
till sen kväll. De förälskar sig i varandra och drömmer om en framtid tillsammans, fria från slaveriet. Följ deras
kamp i het kärlek och hårt arbete i denna historiska roman som bygger på berättelser av en åldrig kvinna som själv
har upplevt livshändelserna och hört sina föräldrar berätta om dem. Romanen bjuder också på värdefull, glömd
kunskap om tillverkningsprocesser och byggnadskonst. F-pris 129:-

Bo C´Ollinii, Sonny Capone ISBN 978-91-85903-73-3
Sonny lived in a shadow of a dynasty. Born with a chronic infection, shy, half deaf succeeded to overcome his
difficulties through humble, a strong faith. His father was the famous mob Al Capone, his mother the reclusive
Mae Capone. In the whole life his father´s bad esteem followed him, the whole life his mother´s guidance for
living an honest life was his simple guiding principle. Welcome to the story about Sonny Capone, the life around
him. F-pris 129:-

Malena Hilding, Lilian Sjölund. Kvinnor i Hälsingland ISBN 978-91-85903-78-8
En reportagebok om 30 starka kvinnor i nutida Hälsingland. F-pris 149:-

Birger Sjöberg, Novellsamling ISBN 978-91-85903-83-2 F-pris 129:En bok om Tevsjö destilleri i Järvsö

ISBN 978-91-85903-85-6 F-pris 200:-

Olof Bergqvist, Jakten genom tiden ISBN 978-91-85903-86-3 F-pris 149:-
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