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JOHAN HÅKANSSON är journalisten 
från Luleå som upptäckte padel 2014 och 
idag driver Padelfeber.se, den första nyhets-
sajten för padel, och Padel Mundo, Sveriges 
största podd om padel. Han har på nära håll 
bevakat svensk padel de senaste fem åren 
och har en unik inblick i det historiska som nu 
sker, där padelhallar poppar upp som svam-
par ur jorden och där snart var och varannan 
svensk äger sitt eget racket.

Utvecklingen av padel saknar motstycke i den svenska idrottshistorien. Hur 
kan en idrott dyka upp från till synes ingenstans och på bara tio år både inta 
nationalarenan Globen och bli i det närmaste en folksport?

Padel är en fantastisk saga som här skildras i den första bok som skrivits i 
Sverige om sporten. För padel har idag blivit en livsstil för hundratusentals 
svenskar. Många har för första gången i sina liv hittat en idrottsidentitet. I 
boken får vi veta hur resan gick från en villa i Mexiko, via överklassen i 
Marbella till att idag vara en sport som har som ambition att erövra hela 
världen.

Flera kapitel ägnas åt själva spelet, som är så lätt att börja med och älska, 
men som det tar ett helt liv att verkligen förstå. Hur kan man utveckla sitt spel, 
sina slag, sitt rörelsemönster? Ska man ha ett diamant- eller droppformat 
racket och vad ska man tänka på för att undvika skador? Frågorna är många 
och en del av svaren får vi här.

Genom en rad intervjuer får vi även lära känna �era av svensk padels 
största pro�ler som berättar om sporten från just sitt perspektiv. Från 
toppspelarna Baharak Soleymani och Calle Knutsson till elittränaren Andréas 
Johansson och tennispro�len tillika padelentreprenören Jonas Björkman.

PADEL –  HISTORIKEN, SPELET, 
PROFILERNA

Författare: Johan Håkansson
Formgivare: Cecilia Pettersson,  
Gabriella Lindgren
Genre: Sport & fritid
Format: 170 × 225 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s.
ISBN: 978-91-89215-45-0
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Padel – sporten på allas läppar
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Journalisten Anna-Maria Stawreberg växte upp med hundar och 
ska�ade sin första egna hund när hon var 20 år. Efter att ha varit mellan 
hund i nära 20 år slog hon sedan till igen – bara för att kort därefter inse 
att hon antingen haft otur i hundlotteriet eller faktiskt glömt det mesta av 
vad hon en gång lärt sig. 

Anna-Maria kontaktade hundpsykologen Fredrik Karlsson för att 
förstå varför valpen Bosse betedde sig som han gjorde och för att få tips 
på hur hon skulle göra. Det visade sig att det var hos Anna-Maria brister-
na låg, inte hos Bosse. 

Mycket hade Anna-Maria uppenbarligen glömt men annat kändes 
numera bara gammalt och fel. Synen på hundar och samspelet mellan 
dem och oss människor har förändrats mycket under de senaste 20 åren. 
Om bestra�ningar och strikt hierarki tidigare var vägen till lydnad, är 
idag synen helt annorlunda. Idag är det belöningar, kommunikation och 
samarbete som gäller.

Fredrik och Anna-Maria bestämde sig för att samla kunskapen om hur 
hundar tänker, om vilka fel nya, nygamla och gamla hundägare gör och 
vad de kan göra istället. Resultatet blev I huvudet på din hund.

I HUVUDET PÅ DIN HUND  
– LÄR DIG FÖRSTÅ DIN BÄSTA VÄN

Författare: Fredrik Karlsson & Anna-Maria 
Stawreberg
Formgivare: Lukas Möllersten
Genre: Djur & natur
Format: 135 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 176 s.
ISBN: 978-91-89215-54-2
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FREDRIK KARLSSON  växte upp med hundar 
och började efter skolan jobba på olika hund-
spannsföretag i fjällvärlden. Han är utbildad vild-
marksguide och utbildad hundinstruktör. Eftersom 
han är intresserad av hundars mentalitet och psy-
ke, vidareutbildade han sig till problemhundskon-
sult och hundpsykolog. Vid sidan om det håller han 
valp- och hundkurser. Han har �era egna hundar 
och tävlar i nosework.  
 
ANNA-MARIA STAWREBERG  är författare 
och journalist. Hon har tidigare skrivit �era böcker, 
bl.a. Prepping, samt skriver regelbundet för �era av 
Sveriges största magasin. Anna-Maria växte upp 
med en rad olika hundar och tillsammans med 
�at coated retrievern Hampus tävlade hon i spår, 
lydnad och sök. Hon utbildade honom senare även 
till räddningshund och var aktiv i Brukshundsklub-
ben. Drygt 20 år senare har hon återigen ska�at en 
�at coated retriever, Bosse.

Lär dig förstå din bästa vän
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Mat för hand är en berättande handbok som vill locka in läsaren i mathant-
verket, få oss att känna historien bakom förädlingssätten och se råvarorna 
och deras möjligheter – en metodisk och spännande genomgång full med 
skildringar av doft, textur, smak och djup.

Att bevara och förädla mat för hand har folk gjort i alla tider och många av 
metoderna är förvånansvärt lätta att utföra, bara man får tydliga förklaring-
ar, vettiga instruktioner och nödvändiga fakta. Mat för hand innehåller allt 
detta. Från tabeller över beredningstider, saltmängder och temperaturer till 
beskrivningar av tumregler, gammal erfarenhet och handlag. En bok för 
både nybörjaren och den som redan provat på metoderna. 

Ur innehållet: Torka, röka, syra, rimma, luta, grava, pickla, kon�tera, sylta, 
safta, infusera och fermentera.

MAT FÖR HAND – RIMMA, TORKA, 
GRAVA, LUTA, RÖKA, PICKLA, SYRA, 
SYLTA, KONFITERA

Författare: Jens Linder
Formgivare: Sebastian Wadsted 
Genre: Mat
Format: 160 × 240 mm
Bindning: Flexi
Sidantal: 256 s.
ISBN: 978-91-89215-52-8
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JENS LINDER  är en välkänd och prisbelönt 
matskribent, kock och författare som i otaliga 
artiklar i Dagens Nyheter och Gourmet slagit 
ett slag för ämnen som bär, svamp, långkok 
och mat från exempelvis Korea, Norden, 
Storbritannien, Frankrike, ja snart sagt varje 
del av världen. Ofta har han återkommit till 
traditionella metoder för förädling och kon-
servering, inte minst i den klassiska boken 
Det glömda köket. Han är sedan många år 
juryordförande i SM i mathanverk där man 
tävlar i klasser som syrat, pastejer, korv med 
mera. Han håller också föredrag och kurser i 
dessa ämnen.

Mathantverk för alla tider
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Såg annonsen på nätet och tog bilen 
ner en novemberdag för att bilda mig 
en uppfattning. ”Avstyckad tomt från 
gammal äppelodling”, stod det. Snön 
låg decimetertjock och svarta 
spretiga, till synes döda, träd kunde 
skönjas bakom härvor av taggiga snår 
och sly. Det var svårt att se vad som 
var levande och inte. I sin strävan efter 
ljus under de decennier odlingen stått 
orörd hade äppelträdens grenar dragit 
åt extrema håll, och när sly och annat 
så småningom tagits bort såg vissa 
träd inte kloka ut. 

Det här är en bok som berättar hur 
jag, från början i det närmsta helt 
okunnig, � ck liv den gamla övergivna 
äppelodlingen. Hur platsen förändra-
des och hur jag förverkligade en dröm. 
Men det är också en bok om hur jag 
lärde mig mer om hur man beskär ett 
gammalt träd, om frukten och om den 
där fantastiska saften som man kan 
pressa ur den – ett hantverk som jag 
här vill dela med mig av till alla andra 
nybörjare och mustamatörer där ute.

– Charlie Drevstam

MUST – TRÄDET, FRUKTEN OCH DEN DÄR 
FANTASTISKA SAFTEN

Författare: Charlie Drevstam
Fotograf: Charlie Drevstam
Formgivare: Sebastian Wadsted
Genre: Mat/Trädgård
Format: 150 × 200 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 160 s.
ISBN: 978-91-89215-53-5
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Från vildvuxen äppellund 
till gyllene fruktdryck

CHARLIE DREVSTAM  är fotograf och 
har tagit bilderna till många välkända kok-
böcker, bland annat Tommy Myllymäkis 
böcker och Paul Svenssons Grönsaker A-Ö. 
Det här är den första boken där han står för 
både bild och text.  
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BÄSTA BADUTFLYKTERNA I SKÅNE 
OCH HALLAND – SYDSVERIGES 
SKÖNASTE SEMESTERPÄRLOR

Författare: Marko T Wramén  
& Anna W Thorbjörnsson
Fotograf: Marko T Wramén  
& Anna W Thorbjörnsson
Formgivare: Gabriella Lindgren
Genre: Resor
Format: 170 × 200 mm
Bindning: Flexi
Sidantal: 160 s.
ISBN: 978-91-89215-46-7
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Finns det något härligare än att åka på badut�ykt? I våra sydligaste landsdelar är 
det dessutom aldrig långt till ett bad. Den här boken samlar mer än 40 av Skånes 
och Hallands bästa badut�ykter med 400 tips på sandstränder, klippbad, bryggor 
och kallbadhus – och allt runtomkring! – från Varberg till Vitemölla. Helt enkelt en 
bok som inte bara förgyller sommarsemestern utan garanterat även kommer att 
förlänga badsäsongen med många nya favoritställen.

En bra badut�ykt kan vara så mycket mer än själva doppet. Det är också vackra 
badhotell med svindlande havsutsikt och trerätters, klirrande isbitar i glaset och 
nattsudd. Eller vandringar i naturreservat, små stugor, mysiga pensionat med 
grötfrukost och hemgjord marmelad. Det kan också vara vinprovning, gårdsbuti-
ker och läckra räkmackor till lunch.

I boken får vi veta varför det är �nt att bada på just de här badplatserna, hur 
man tar sig dit, var man kan �ka, äta, dricka, var du hittar glassen – och om allt 
annat roligt och intressant som �nns att se eller göra i närheten. Allt presenteras 
med inspirerande bilder, också �ygbilder och undervattensbilder. 

ANNA W THORB JÖRNSSON  och 
MARKO T WRAMÉN  är resejourna-
lister och författare med 15 böcker utgiv-
na, bland annat Med tåg genom Europa, 
Historiska Berlin, Tåg och mat i Italien 
och Magiska Bohuslän.

Hitta Sydsveriges skönaste 
semesterpärlor
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Utmana dig själv, familjen och dina vänner med dessa 190 kluriga 
mattegåtor. Kreativ tankeverksamhet som sänker stressnivån och 
skärper din tankeförmåga. De varierande utmaningarna kommer 
garanterat att erbjuda många timmars underhållning. Det krävs inga 
avancerade mattekunslaper för att lyckas, bara ett ny�ket sinne som 
älskar problemlösning. Gnugga geniknölarna ordentligt och känn 
lyckoruset när du lyckas klara en uppgift. Att använda sin tankeverk-
samhet på det här sättet förbättrar minnet och håller hjärnan pigg.  

Alla lösningar åter�nns i ett överskådligt facit – men ha inte för 
bråttom att kika där! 

190 KLURIGA MATTEGÅTOR – UNDERHÅLLANDE TANKENÖTTER FÖR 
HELA FAMILJEN

Författare: Nathan Haselbauer
Översättning: Jose�ne Aspenstrand
Formgivare: Landers Miller Design
Genre: Hobby, spel & lekar
Format: 145 × 195 mm
Bindning: Häftad
Sidantal: 128 s.
ISBN: 978-91-89215-47-4
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Hjärngympa som ger  
lugn och fokus

ISBN: 978-91-89215-51-1 ISBN: 978-91-89215-48-1 ISBN: 978-91-89215-49-8 ISBN: 978-91-89215-50-4

Sommarens pocket
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Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett renodlat fackboksförlag. Vi 
tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer 
och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. Våra böcker 
bjuder alltid på en god läs- eller lyssningsstund, men du kommer också 
att känna dig smartare efteråt. 

Roos & Tegnér har hjärtat i Malmö men ett ben i Köpenhamn hos våra 
ägare JP/Politikens Forlag och ett i Stockholm hos vårt systerförlag 
Polaris. De utgivningsområden som vi fokuserar på är hem & trädgård, 
hobby, resor, hälsa, personlig utveckling och privatekonomi.

@roostegner roostegner info@roostegner.se roostegner.se

Katalog sommar 20201.indd   8 2021-01-25   15:56:34




