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Sommarens pocketnyheter från Libris
Nu är sommarens pocketnyheter från Libris presenterade. Årets
sommarpocketböcker kommer från tre bästsäljande författare i Tomas Sjödin,
C.S. Lewis och Brené Brown.

Lita på att det ljusnar, Tomas Sjödin - släpps 8 juni
Lita på att det ljusnar är Tomas Sjödins tredje krönikebok. Den samlar 71
texter om livet och att möta tillvarons mörker med hoppet om att vi omges

av goda krafter, tankar, blickar och sammanhang. Boken riktar ljuset på de
högst ordinära saker och människor som omger oss och väcker tron på att vi
själva kan få bli en plats av ljus och hopp och möjlighet för någon annan.
Tomas Sjödin har som författare, pastor, föreläsare och krönikör kommit att
bli ett populärt och uppskattat namn. Ett tydligt exempel på detta är att han
har sommarpratat i Sveriges Radio två gånger och av radiolyssnarna röstats
fram som vinterpratare inte mindre än sex gånger.

Kan man vara kristen?, C.S. Lewis - släpps 8 juni
Kan man vara kristen? (Mere Christianity) har blivit en av de mest lästa
presentationerna av kristen tro och en av C.S. Lewis mest lästa böcker. Trots
att det gått över 70 år sedan den kom till, som föredragsserie i brittiska BBC
mitt under andra världskriget, upptäcker människor över hela världen
fortfarande att C.S. Lewis knivskarpa argumentation och kvicktänka
resonemang håller. Kristen tro är en ständig utmaning för både tanke och
hjärta. På svenska har den tryckts i många upplagor sedan den kom ut för
första gången 1950. Nu finns den i pocket i svensk översättning av Felix
Larsson.
Förutom Kan man vara kristen? finns bland annat böckerna Anteckningar under
dagar av sorg, Den stora skilsmässan, Lidandets problem, Från helvetets
brevskola och Mirakel utgivna av Libris.

Mod att leda, Brené Brown - släpps 31 augusti
Forskaren Brené Brown har ett av världens mest sedda TED-talks och i en rad
bästsäljande böcker har hon lärt ut vad det innebär att våga vara sårbar, att
resa sig stark och att trotsa livets vildmark. I Mod att leda visar hon nu hur
man kan omvandla dessa idéer i praktiken och ta ett steg vidare inom
ledarskap och på så vis hitta sitt eget mod till att leda.
Brené Brown är sociologen, forskaren och författaren som fått miljontals
människor att fundera över möjligheten att få ett lyckligare liv genom att
våga vara sårbara och modiga. Libris har tidigare gett ut Mod att vara sårbar,
Våga vara operfekt, Resa sig stark och Trotsa vildmarken.
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