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Novellix släpper svenska klassiker – på engelska
Förlaget Novellix ger sedan 2011 ut klassiska och nyskrivna noveller i fickformat
med ambitionen att tillgängliggöra kvalitetslitteratur. Genom att publicera fyra
svenska klassiska noveller översatta till engelska öppnar förlaget upp för helt
nya läsare, och vill introducera Sveriges klassiska författare för en internationell
publik.
Med över 130 utgivna titlar har Novellix positionerat sig som Sveriges främsta
renodlade novellförlag och i fjol lanserades de första böckerna på engelska när de
publicerade fem brittiska klassiker på originalspråk.
Nu utvidgar Novellix sin engelska utgivning genom att släppa de klassiska svenska
novellerna Sleet av Stig Dagerman, Most beloved Sister & Mirabelle av Astrid Lindgren,
Frictions av August Strindberg och The Silver Mine av Selma Lagerlöf. De fyra
författarna räknas till Sveriges främsta genom tiderna och böckerna ges ut samlade i
en ask som släpps under namnet Four Swedish Classics, formgiven av Lisa Benk.
– Vi har upplevt en stor efterfrågan av svensk litteratur på engelska, och just klassikerna tenderar att försvinna i dagens överflöd av “Swedish crime”, därför känns det fint
att lyfta just dessa klassiska författare, säger Novellix förlagschef, Lena Hammargren.
Hon fortsätter “Det är också en perfekt liten present till den som är på besök i
Sverige, eller att ta med sig på utlandsvistelsen, som en souvenir från Sverige.”
Formgivningen är skapad av Lisa Benk och alla fyra omslag är geografiskt förankrade
i författarnas födelseorter genom historiska kartbilder.

Novellix Four Swedish Classics (N°5 - 8)
Four short stories by some of Sweden’s most beloved authors translated into English – a
quartet of classic Swedish literature!
N° 5 Astrid Lindgren Most beloved Sister & Mirabelle i översättning av Elisabeth
Kallick Dysselgaard
N° 6 August Strindberg Frictions i översättning av Ellie Schleussner
N° 7 Stig Dagerman Sleet i översättning av Steven Hartman
N° 8 Selma Lagerlöf The Silver Mine i översättning av Velma Swanston Howard
Böckernas omslag är illustrerade av Lisa Benk.
Hämta pressbilder på novellix.se/press
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