
Världen har drabbats av en akut kris. Ekonomin riskerar att krascha, människoliv kommer att förspillas och 
vår vardag kommer, när detta väl har ebbat ut, möjligen aldrig att bli sig lik igen. 

Nej. Aldrig att bli sig lik igen. 
Hoppas vi. 
För samtidigt som vi har ett härjande virus, som inte låter sig stoppas av mänskliga konstruktioner såsom 

nationsgränser, står vi inför ett annat hot. Ett hot vars konsekvenser kommer att bli extremt mer långt-
gående än dem vi hittills har drabbats av i covid-19:s spår. Om vi inte gör något. I tid.

Vi pratar förstås om klimatkrisen.

Och precis som vi idag kan referera till forskare som har varnat för pandemier och dåligt förberedd sjukvård,  
bör vi ha i åtanke att det finns en massiv forskarkår som år efter år presenterat rapport efter rapport om klimatkris-
en. Det är dags att sluta blunda för fakta, innan det är för sent. 
  Är det då ut ur pandemimörkret, och in i nästa kris? Nej. För det vi ser nu, när vi har tvingats att stanna upp och 
ta oss an utmaningar som låg helt utanför vår föreställningsvärld för bara några månader sedan, är att vi kan. Vi 
kan tänka om. Vi kan samarbeta. Vi kan hitta kreativa lösningar på de problem vi obönhörligen drabbas av. Om vi 
måste. Så det är nu vi ska passa på att ställa om, nu när vi ändå måste bygga upp allt på nytt.
  Den 15:e april släpper Novellix Klimatasken – stora förändringar i litet format. Asken innehåller fyra helt nyskrivna 
böcker av Emma Sundh, Maria Soxbo och Johanna Nilsson, som är grundare av Klimatklubben, en ideell organ-
isation och social rörelse som arbetar för att vi ska leva mer hållbart. De ligger också bakom försäljningssuccén Gör 
skillnad! Från klimatångest till handlingskraft, en bok som i skrivande stund trycks upp för fjärde gången.
  Klimatasken har vi laddat med en fyll-i-bok som under tolv månader guidar dig mot ett liv med bara 1 ton ut-
släpp per år, en argumentationsbok som ger dig snabba svar på tal till klimatskeptikern, en kompass som tar sig 
an klimatfrågan ur ett rättviseperspektiv, och en bok om normer som ifrågasätter och inspirerar till nya lösningar. 
Klimatasken innehåller helt enkelt handfasta tips, dräpande argument och peppande ord som inspirerar, stärker och 
skapar djupare förståelse för den kris det är hög tid att vi mobiliserar för på allvar.
  Världen stannar – och ändå inte. Saker som så här långt har tagit år – som att digitalisera möten – går nu på fem 
minuter. För vi blev så illa tvungna. Saker händer, och de händer snabbt. 
  Så nu ställer vi om, nu ser vi över samhället och funderar på hur vi kan använda denna dystra tid för att göra 
något bra. På så sätt kommer vi vara rustade när vår tids värsta hot blir till oundviklig verklighet. Det där  
distanserade, svårgreppade hotet som inte sprids människor emellan, men som garanterat kommer att skörda fler 
människoliv än något virus någonsin kommer att göra.

Erika Palmquist, förläggare Novellix
Johanna Nilsson, Maria Soxbo & Emma Sundh, författare 

KLIMATASKEN – stora förändringar i litet format innehåller följande fyra böcker:

• Rättvisekompassen – 32 sidor om klimat, makt, kön och klass
• Men Kina då?! – 25 snabba klimatsvar på tal 
• Vad håller vi med på med? – 7 sätt att vända världen klimaträtt 
• 1-tons-dieten – 12 månader till ett klimatsmartare liv 
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