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mitt namn är Boel Bermann och det här är min ansökan om Lasse O'Månssons naturastipendium for att 
avsluta mitt bokmanus Känslohandel. Jag debuterade som författare 2013 med den kritikerrosade romanen 
Den nya människan och är medlem i skrivarkollektivet Fruktan som debuterade med novellsamlingen 
Stockholms undergång 2014. Det senaste året har jag medverkat i ytterligare fyra novell saml ingar samt 
publicerat noveller i flera tidskrifter. 

Oavsett vi lken genre jag skriver i så genomsyras min skönlitteratur av samhällskritik framfort på ett 
engagerande sätt. Jag vill att mina texter ska få läsarna att stanna upp och tänka till över var världen är på 
väg. Min främsta styrka är utan tvekan min skrivförmåga. Jag rör mig mellan olika genres obehindrat och 
använder mig av ett stiligt, rakt och ändå inspirerande språk. 
Innan jag klev in i författarskorna roffade jag åt mig en svärm av ruedieerfarenhet både som redaktör och 
reporter. Jag har tidigare arbetat for bland annat Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Örnsköldsviks 
Allehanda. I skolningsväg har jag läst journalistikprogrammet vid Journalisthögskolan i Stockholm (JMK) 
och sedan en mixad kompott av kriminologi, filmvetenskap och statsvetenskap. 

Om debutromanen Den nya människan 
Min debutroman är en dystopisk och suggestiv berättelse som tar läsaren in i en framtid där frågan om vad 
som är mänskligt ställs på sin spets. Nedan hittar du ett urval av recensioner av Den nya människan . 

Om bokmanuset Känslohandel 
Manuset handlar om ny forskning som lett till att privata företag utövar handel med människors känslor. En 
värld som är tryggare än mänskligheten någonsin upplevt, men också en värld där klasskillnaderna ökar 
dramatiskt. Mitt mål om jag beviljas vistelsestipendium är att avsluta manuset för Känslohandel. 

Bifogat hittar du en litteraturlista över mina samlade verk. 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Varma hälsningar, 
Bo el 

Boel Bermann 
Torsgatan 42/4 tr. 
11 3 62 Stockholm 
Mobil: 0737660422 
Mej!: bermann.boel@gmail.com 
Hemsida: www. boelbermann.se 

Recensioner av Den nya människan (i urval): 

Dagens Nyheter Kultur 
"Barnet slutar vara lojalt med ett samhälle som inte är lojalt med barnet, ser igenom det med sin 
genomskådande blick. Lägenheten med det ensamma barnet kunde vara tagen ur Boel Bermatms skarpa 
debutroman som kom i höstas. Bermann skriver i en dystopisk sci-fi -tradition där människan äter sina egna 
barn. Sådana gastkramande historier om barndomens slut finns sedan tid igare. Brian Aldiss ("Gråskägg", 



1964) och P D James ("Människors barn", 1992) skildrar sammanbrottet för civilisationen. De skildrar 
diktaturer som blivit skoningslös eftersom den saknar ideologiskt hopp om en framtid. Den sista 
generationen barn i P D J a mes roman lever i ett samhälle för starka, friska oberoende vuxna." 

SVT Kultur 
"I den svenska litteraturen 2013 faller samhället sönder. Sedan ett par år strömmar de fram: böckerna om ett 
samhälle som äter sina egna barn. I böckerna finns ofta en åkallan: var blev ni av, alla drömmar om en 
rimligare värld. Men arbetarlitteraturens traditionella maskulina, farliga aura är borta. Istället är det 
berättelser som skrivs i blandform: med skräckbotten i Henrik Johanssons "A v kött och blod", som science 
fiction i Boel Bermanns "Den nya människan" eller som självbiografisk stridsskrift i Kristian Lundbergs 
"En hemstad. En berättelse om att fårdas genom klassmörkret". 

Metro Sverige 
"Lästipset- här är veckans favoriter: Den nya människan av Boel Bermann. Obehaglig vision om vår 
framtid. Dataspelsutvecklaren Rake! inser att de nya barnen som föds efter den världsomspä1mande 
barnlösheten är annorlunda. Men vad vill de egentligen? Är de ett hot mot mänskligheten? Spännande och 
obehaglig framtidsvision med både hopp och kaos inom räckhåll." 

Samtliga recensioner hittas på: 
www. bo el bermann. se/recensioner 
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Boel Bermann-samlade verk ( Litteraturlistal 

Titel: Den nya människan 
Utgiven: 2013-08-13 

Verk: Skönlitterär roman 

Förlag: Kalla Kulor Förlag 

ISBN: 978-91-87049-37-8 

ISBN E-bok: 978-91-87049-41-5 

ISBN Pocket: 978-91-87049-56-9 

Titel: Maskinblod 2 
Utgivningsdatum: 2014-03-12 

Verk: novellantologi, novellen Garderoben 

Förlag: Affront Förlag 

Medförfattare: Markus Sköld, Katarina Emgärd, Lars Östling, AR Yngve, Sten Andersson, Sofie Trin h 

Johansson, Love Kö lie, Andreas lngo, Johan Cederholm, Eva Holmquist, Claes-Magnus Bernson, 

Vladimir Semitjov, KG Johansson, Alexandra N e ro, Oskar Källner, Patrik Centerwall 

ISBN: 978-91-87585-18-0 

ISBN (e-bok): 978-91-87585-24-1 

Titel: Stockholms undergång 
Utgiven: 2014-07-30 

Verk: novellantologi, novellerna Råttorna samt De vita 

Förlag: Undrentide Förlag 

Medförfattare: Anders Fager, Andreas Rosell, Eira A Ekre, Patrick Ogenstad, Christian En berg, Erik 

Odeida hl, Fredrik Stennek, Jörgen Gavelin, Mal in Gunnesson, Martin Gunnesson 

ISBN inbunden: 978-91-98138-726 

ISBN E-bok: 978-91-98138-757 

Titel: Budskapet 
Utgiven: 2014-08-01 

Verk: novell 

Förlag: Fenix Magasin 

Titel: Maskinblod 3 
Utgivningsdatum: 2014-09-18 

Verk: novellantologi, novellen Omstart 

Förlag: Affront Förlag 

Medförfattare: Caroline L Jensen, Hans Olsson, Eva Holmquist, Sofie Berthet, KG Johansson, Erik 

Odeldahl, Johannes Pinter, Andrew Coulthard, Oskar Källner, Lupina Oja la, Harald Wägner, Anna 

Jakobsson Lund, Alexandra Nero, Tora Greve, Markus Sköld, Anna Gable 

ISBN: 978-91-87585-25-8 



Titel: Fem röster från framtiden 
Utgiven: 2014-11-06 

Verk: novell 

Förlag: Mooria Magasin 

Titel: Kärlek i maskinernas tid 
Utgivningsdatum: 2014-12-01 

Verk: novellantologi, novellen Orangeriet 

Förlag: Affront Förlag 

Medförfattare: Anna Jakobsson Lund, Patrik Centerwall, KG Johansson, Anders Nilsson, Maria 

Larsson, CH Wahlund, Eva Holmquist, Love Kölle, Liv Vistisen-Rörby, Susanna Björn berg, Tora Greve, 

Tomas Eklund, Pia Lindest rand, Oskar Källner 

ISBN: 978-91-87585-27-2 

ISBN (e-bok): 978-91-87585-28-9 

Titel: Waiting for the Machines to Fall Asleep 
Utgiven: 2015 (kommande) 

Verk: novellantologi, novellen The Rats 

Förlag: Affront Förlag 

Medförfattare: (ej ännu bekräftat) 


