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Sylvass satir när hon skärskådar
det västerländska samhället

Värva en vän
- du får boken
i present!
Läs mer på sid 6

KRÖNIKA

Tävlingsdags!
I

slutet av sommaren var den amerikanska författaren Jonathan
Safran Foer i Sverige för att tala om sin senaste roman Här är jag.
Till Böckernas Klubb signerade han fem exemplar av boken som
man nu kan tävla om.
Allt du behöver göra är att svara på frågorna nedan, mejla svaren
till mig före den 25 oktober. Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer och skriv tävling i ämnesraden.
Lycka till!

FOTO: KARL THORSON

OMSLAGSFOTO: JEAN MALEK

1. Vad heter huvudpersonerna i Margaret Atwoods nya roman?
2. Vem har är författare till boken Sidonie & Nathalie?
3. Vilken känd samhällsdebattör och författare har i höst utkommit
med första delen av sina memoarer?
4. Vad heter Leif Mannerströms nya kokbok?
5. Vad är Daniel Lindbergs favoritföda?
6. Vad är det för djur som har en pappa som är
lejon och en mamma som är leopard?

MARIA S LACOTTE
Redaktionschef

E-post: maria.stromlacotte@norstedts.se

P.S.

Vill du ha nyhetsmejl med specialerbjudanden om evenemang
som teater, film och författarkvällar? Gå in på www.bockernasklubb.
se och registrera din e-postadress och glöm inte att uppdatera om den
ändrats så att du inte missar viktig information från klubben!

Ur denna tidning:
▼

Nära fåglar
av Magnusson,
Ottosson & Ottosson
sid 7

▼

Sidonie & Nathalie
av Sigrid Combüchen
sid 8

Lejoparden
av Björn Bergenholtz
sid 24
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▼

▼

Wilhelm Kåge: formgivare i folkhemmet
av Petter Eklund
sid 11

Atwoods
tik

MÅNADENS ERBJUDANDE
MARGARET ATWOOD föddes i
Ottawa 1939 och växte upp i norra
Ontario, Québec och Toronto. Vid
sex års ålder började hon författa
”poem, moraliteter, tecknade serier och en ofullbordad roman om
en myra”. Vid sexton insåg hon att
skrivande var ”det enda jag ville
syssla med”.
Margaret Atwood har utkommit med mer än fyrtio romaner,
diktsamlingar, noveller och essäer
sedan debuten 1961. 2014 deltog
hon som första författare i den
skotska konstnären Katie Patersons projekt Framtidsbiblioteket
med texten Scribbler's Moon, som
ska läsas först om hundra år.

s knivskarpa samhällskri-

Atwoods
knivskarpa
samhällskritik
Margaret Atwood har sedan debuten 1961 utkommit
med drygt fyrtio romaner, diktsamlingar och essäer och
erhållit flera prestigefyllda litteraturpriser. Hon har en trogen läsekrets världen över.
Romanen Tjänarinnans berättelse har blivit film, opera,
teaterpjäs, balett och seriealbum.
Nu är hon aktuelle med sin nya roman Hjärtat stannar
sist om det unga arbets- och bostadslösa paret Stan och
Charmaine som får erbjudande om att delta i ett ovanligt
projekt.
Om de flyttar till grindsamhället Consilience och skriver
under ett livstidskontrakt får de både arbete och bostad
– åtminstone sex månader om året.
Varannan månad i Consilience bor
man i sitt hem, varannan månad
Just nu bor man i fängelset Positron.
Man delar hem och arbete
med ett annat par, växelvis. Ett
effektivt sätt att lösa bostadsfrågan och arbetslösheten.
Marie Peterson har läst Hjärtat stannar
sist, läs hennes artikel på nästa uppslag.

199:-

➳

HJÄRTAT STANNAR SIST
Av Margaret Atwood.
Inb 350 sid.
Norstedts.
Bok nr 55848

JUST NU 199:Pris nästa period 219:-
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AV MARIE PETERSON

Den ultimata drömmen
- eller största fasan

Ä

A

TO

:L

E

R

MARIE PETERSON
författare och kulturjournalist

FO

LE

twood har skrivit om framtiden förr
och då tänker jag främst på den så
kallade MaddAddam-trilogin, en
mörk och dystopisk skildring av
världen efter en biologisk katastrof.
Hon har aldrig förlorat sig i tekniken, aldrig skrivit en Star Trek.
Hennes framtid(er) är fortfarande befolkade med
människor som tänker och känner ungefär som vi.
Så handlar romanen om Stan och Charmaine om hur
långt man kan tänka sig att gå för att överleva.
Den undersöker den fria viljans begränsningar, hur
mycket vi är beredda att kompromissa, vad moralen
är värd när det kommer till kritan.
Hjärtat slår och klappar i den här romanen, i
nervositet, upphetsning och i triumf. Hos
läsarna kommer det att skicka ut syrerikt blod när vi skrattar, för det är också en väldigt rolig roman. Och titeln,
vad betyder den? Vid den injektion
som dödar en dömd fånge, inträder
medvetslösheten först. Sedan upphör
andningen. Hjärtat stannar sist.
Originalets titel The Heart Goes Last.
Översatt av Inger Johansson.

L
KO
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❞

A

M

en så; det är mitt i TV-reklamen
på en bar, Charmaine ser en så
trevlig man på skärmen och han
tycks rikta sig direkt till henne.
Han säger: Är du trött på att bo i
bilen? Charmaine smäller nästan
av. Som om han kände henne! Du
är värd något bättre, säger mannen och Charmaine
håller med honom. Hon skulle kunna, säger TVmannen, ansöka om att få delta i Projektet som drivs

av företaget Positron.
För att riktigt understryka hur viktigt och seriöst
Projektet är, finns en hel stad uppbyggd kring ”kärntanken”. Den heter Internharmoni.
Stan och Charmaine har ingenting. Genom att
frivilligt skriva på ett kontrakt kan de få allt. Och
varför skulle de säga nej? Staden är som ”en stad i nån
gammal film”. De får en lägenhet,
sprillans ny. Arbete. Intressanta
uppgifter väntar dem. Det är som
Vad är moralen
en dröm, säger Charmaine.
värd
när det kommer
Framtidsskildringar får väl betraktas som en form av mästarprov till kritan?
för en författare. Att leva sig in i
och förmedla det som ingen av oss kan veta något om,
och att dessutom göra det intressant och angeläget.

N

r det möjligt för en författare att,
utan egen erfarenhet, leva sig in i
vilket mänskligt tillstånd som helst?
Och det stannar inte där. Tillståndet,
känslan, ska också formuleras så att
läsaren upplever det som sant. Inget
är värre – i litteraturens värld – än
att märka att författaren fuskar. Kanske till och med
ljuger. Man känner sig bedragen, som om ett kontrakt
har brutits.
När Margaret Atwood berättar om Charmaine och
hennes man Stan kan läsaren känna sig lugn. Paret
bor någonstans i nordöstra USA, men inte längre i
ett hus eller lägenhet. Deras bil är deras hem. Ingen
adress, bara ett bilmärke: Honda.
Jag vet inte om Atwood har varit riktigt fattig
någon gång, men när hon beskriver Charmaines och
Stans påvra tillvaro tror jag på det. Och jag har aldrig
tagit ställning till det tidigare: att fattigdomen i så hög
utsträckning är en praktisk fråga.
En bil är trång och medger få aktiviteter. Att vara
kissnödig blir ett stort – och akut! – problem som
måste lösas. Det är en plåga att aldrig få sträcka ut sig
när man sover. Varje dag en ändlös jakt på mat och
jobb som inte finns. Varje natt som två S på bilens
säten, ständigt beredda att köra iväg om marodörer
skulle försöka ta sig in.
Det är ett USA i framtiden; ingen science-fictionvision, tiden bara tippad en aning och några viktiga
år framåt i tiden. Så det mesta känns fortfarande igen.
Som tendensen att kapitalisera allt som går. Droger
och sex förstås, precis som nu. Organ och blod. Pass.
Precis som nu.
Charmaine tycker ändå att de ska gaska upp sig.
Stan tycker att han driver viljelöst. Det finns ju inga
instruktioner!

FOTO: JEAN MALEK

Månadens erbjudande
Just nu

199:-

HJÄRTAT STANNAR SIST
Av Margaret Atwood.
Inb 350 sid. Norstedts.
Bok nr 55848

JUST NU 199:Pris nästa period 219:-

Tv-aktuell klassiker
till PLUSPRIS
TJÄNARINNANS
BERÄTTELSE

Pluspris

139:-

Av Margaret Atwood.
Inb. 363 sid.
Norstedts.
Bok nr 56051

Pluspris 139:Pris separat 199:-

✱✱I Tjänarinnans berättelse, Atwoods klassiska dystopi från 1985,
ges en bild av ett framtida USA som förvandlats till en kristen
fundamentalistisk republik: Gilead.
Republikens kvinnor har i stor utsträckning blivit infertila
och för att råda bot på sjunkande födelsetal ”rekryteras” unga,
friska, fruktsamma kvinnor och utnyttjas hämningslöst som
Tjänarinnor. De befruktas, mot sin vilja, av härskarklassens män,
Anförarna.
Offred är en av tjänarinnorna som lever under strikt övervakning, men som drömmer om att ta sig bortom Muren och bli fri
igen.
Originalets titel The Handmaid’s tale. Översatt av Maria Ekman.
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Värva
en vän!
    Ingen bindningstid!
 Ingen medlemsavgift!

Just nu får du som värvar en ny medlem till
Böckernas Klubb Margaret Atwoods nya bok
Hjärtat stannar sist för 0:-*.
Vi bjuder också din vän på boken i välkomstpresent*. Skicka kupongen idag!

Boken blir
din för

Du hittar fler titlar på "Bli medlem" på webben.
(www.bockernasklubb.se)

➼
➼

0 kr!

Medlemstidningen 14 ggr/år
Nyhetsmejl med extraerbjudanden

Be din vän läsa medlemsinformationen på sid 20. Observera att man inte kan teckna ett nytt medlemskap om man varit medlem
under de senaste 12 månaderna. *Porto- och expeditionsavgift 39:- tillkommer, inom övriga Norden 63:-

Min vän

SVARSKORT

V1712

FÖRNAMN

EFTERNAMN

BÖCKERNAS KLUBB
c/o Förlagssystem
Svarspost Kundnummer 110026700
110 30 Stockholm, Sverige

Frankeras ej.
Böckernas Klubb
bjuder på
portot.

Jag som värvar

ADRESS

MITT MEDL NR:
POSTNR

POSTADRESS

PERSONNUMMER		

MOBILNR (för sms-avisering)

E-POST

✘
6
6

Ja tack, jag anmäler mig som medlem i Böckernas Klubb
och vill ha Hjärtat stannar sist som välkomstpremie (värde
199:-) Jag har tagit del av medlemsreglerna på sidan 20.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POST

✘

Ja tack, jag vill ha Hjärtat stannar sist som gåva för att jag
värvar en vän (värde 199:-)

NAMNTECKNING

"

✺ TROHETSPRIS ✺

NYA BÖCKER

Störst chans att se vår vanligaste rovfågel, sparvhöken med sina eldgula irisar, har den som har en vinterfågelmatning utanför sitt fönster.

Trohetspris

269:-

NÄRA FÅGLAR
Av Roine Magnusson, Mats Ottosson & Åsa Ottosson.
Inb 268 sid. Rikt ill i färg. Bonnier Fakta.
Bok nr 55889

TROHETSPRIS 269:Ord medlemspris 289:-

Finaste fågelboken
Detta är en fågelbok utöver det vanliga. Sällan kommer
man så nära vilda fåglar som på dessa otroliga bilder och
informativa texter.

N

ästan alla människor berörs på ett eller annat sätt av fåglar.
Fågelsång sprider glädje och kommer
med hopp om våren, att se fåglars flitiga
bobyggande och mödosamma matande av
sina ungar är rörande, svalans
flykt över himlen, måsarnas surfande vid havet är sinnebilder
för sommar. Och att se en mäktig
rovfågel är en stor naturupplevelse.
Här möter vi, bland många
andra, den lilla, tuffa och söta
kungsfågeln, den bedårande
Författarna MATS OTTOSSON och
sparvugglan, den trofasta kolÅSA OTTOSSON tillsammans med
trasten, praktfulla fasaner, den
fotografen ROINE MAGNUSSON.
näpna sädesärlan, guppande
FOTO: ROINE MAGNUSSON

drillsnäppa, den
läraktig talgoxen,
den magnifika pilfinken, storjagande
sparvhöken och de
sällskapliga stjärtmesarna.
Det här är bok att
bläddra i många gånger
och som lockar till egen
fågelspaning!

Tjädertuppen: Fyra kilo pur besatthet med
kroknäbb, svartglänsande långrock och svällande
röda ögonbryn. Inte undra på att tjäderspelet har
en sådan dragningskraft på somliga.
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NYA BÖCKER

❞

Sigrid Combüchens
bästa roman någonsin.
Expressen

❞

Sigrid Combüchen
har ett språk, en sinnlig
skärpa och en förståelse
för ödets löjlighet och
storhet.
DN

Att fly
och överleva kriget
Sigrid Combüchens nya roman är en mörk men
skimrande berättelser om flykt och överlevnad, om
närhet och människans ensamhet. En vacker och
melankolisk berättelse som länge dröjer sig kvar i sinnet.

Å

ret är 1944. Två kvinnor,
Sidonie och Nathalie är på
flykt genom det krigshärjade Tyskland. De känner inte
varandra och kommer att förbli
främlingar trots att de delar
flyktens svårigheter och umbäranden.
De talar inte om vad de lämnar
bakom sig. Nathalies liv med man
och tre små barn. Av det finns
ingenting kvar. Sidonies tilltrasslade liv med ett fängelsestraff för

SIGRID COMBÜCHEN
är född i Tyskland och
kom vid sex års ålder till
Sverige. Hon har skrivit
en rad kritikerrosade
romaner och tilldelats
flera priser, bland andra
Svenska Dagbladets litteraturpris, Selma Lagerlöfs
litteraturpris och Augustpriset.

Närhet &
ensamhet

SIDONIE & NATHALIE: FRÅN
LIMHAMN TILL LOFOTEN
Av Sigrid Combüchen.
Inb 300 sid. Norstedts.
Bok nr 56143

Medlemspris 229:-

FOTO: JAQUETTE ÅKERMAN

misshandel. Om det ljuger hon.
En som tiger och en som ljuger.
Kanske är det enda sättet att
överleva.
Kvinnorna tar sig över Östersund. Till Sverige. Något nytt
börjar – och avslutas. Nathalie
kommer att bosätta sig i Nordnorge. Gifta sig och få en dotter.
Så småningom barnbarn. Alla
oroar sig för hennes ensliga liv i
stugan vid floden intill Lofotväggen.
Ingen av dem vet något om
den Nathalie som en gång levde
ett annat liv i Tyskland. Nu fyller
hon nittio år och kommer att ta
med sina hemligheter i graven.

Din guide
till vildmarken

I

denna enastående vackra
bok bjuder två överlevnadsexperter på sitt gedigna
kunnande om sådant de lärt
av ursprungsbefolkningar som
samer, indianer och inuiter
bland många andra. De är alla
människor som haft skogen som
sitt hem i generationer, som har

en djup känsla och respekt för
naturen och som vet hur man
överlever här.
Oavsett om man har planer på
en kortare sommartur eller en
långfärd i smällkalla vintern har
man glädje av denna fantastiska
bok. Här ges tips om kläder och
utrustning, hur man ordnar
en tillfällig bostad, mat
och vilka verktyg man
behöver för att klara sig
och vad man gör om man
råkar ut för en olycka.
Översatt av Roger
Isberg.

VILDMARK

Praktiska
råd & tips
8

Av Ray Mears & Lars Fält.
Kart 330 sid. Rikt ill i färg.
Bonnier Fakta.
Bok nr 55897

Medlemspris 249:-

Överst Långfärder skänker fantastiska upplevelser. Det är ett tillfälle att se allt det
vackra i naturen, känna energin runt omkring och lära sig att visa respekt för naturen.
Underst till vänster Traditionella fotlappar i ull är enkla att använda - och det viktigaste,
väldigt enkla att torka om de blir våta.
Underst till höger En späntsticka som har fina spån kan ta eld av en gnista, när spånen
brinner tar stickan eld. Denna metod är bra när det inte finns näver.

NYA BÖCKER

keramiske KUNG
A

Wilhelm Kåge var Gustavsbergs keramiske kung i över fyrtio år och räknas som en av den
svenska keramikens storheter.
Drakfisk,
I år är det 100 år sedan han
Farstagods,
började på Gustavsberg pors1957.
F OTO
linsfabrik. I den
: JO
H
här fina boken
tecknas hans gärning av
Petter Eklund, en av vår
tids främsta kännare av
svensk 1900-talskeramik.

N
NE

S M O LIN

K

onstnären och affischmålaren Wilhelm
Kåge var bara 28 år när han slog igenom
som formgivare på anrika Liljevalchs
konsthall 1917. Han blev snabbt Gustavsbergs keramiska designstjärna och lyfte
porslinsfabriken in i modern tid, till Swedish Grace, art
deco och funkis. Han gav Gustavsberg
en egen profil genom ett otal serviser
och blev viktig för porslinsfabrikens
popularitet och goda namn.
Han är designern bakom storsäljare
som Pyro och Grå ränder som kom att
Kanna ur
arbetarservisen bli kära vardagsvaror i många hem.
Liljeblå, 1917.
Kåge hade även den unge Stig Lindberg som elev och så småningom blev
de kollegor.
I denna fina biografi
tecknas ett modernt
På knappt 200 sidor
porträtt av Wilhelm
lyckas
boken ge en både
Kåge med ett rikt och
livfull
och
initierad bild av
vackert bildmaterial.
Wilhelm Kåges livsverk.
Författaren Petter
Aftonbladet
Eklund är en kunnig
utforskare av 1900talets konstindustri, främst de keramiska fabrikernas
historia. I sin biografi över Wilhelm Kåge
varvar han intervjuer och detaljer med
bredare utblickar mot samhället.

❞

Vas Argenta, 1949.
FOTO: BUKOWSKIS

Just nu

259:-

FOTO: HILDING OLSSON

FOTO: BUKOWSKIS

1900-talets

WILHELM KÅGE:
FORMGIVARE I
FOLKHEMMET
Av Petter Eklund.
Inb 191 sid. Rikt ill i färg o sv/v.
Historiska Media.
Bok nr 56028

JUST NU 259:Pris nästa period 279:-
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Underhållande och
välskriven memoar

Å

sa Moberg är journalist,
översättare och författare. Född 1947 och ung
på sextiotalet då ungdomsupproren drog fram
över världen. Hennes samhällsengagemang vaknade
tidigt, redan som
tjugoåring var
hon krönikör på
Aftonbladet och
sedan dess har hon
ofta deltagit i den
offentliga debatten med
engagemang och klar blick. Hon
har varit sexrådgivare på VeckoRevyn, tog tidigt strid mot kärnkraften och har översatt Simone
de Beauvoirs Det andra könet.

Memoar
som ger
mersmak

ÅSA MOBERG är journalist, översättare och författare till ett flertal
böcker, bl a Hon var ingen Florence
Nightingale och Kärleken i Julia
Anderssons liv. Hon är en välkänd
samhällsdebattör.

LIVET
Av Åsa Moberg.
Inb 411 sid. Natur & Kultur.
Bok nr 56291

Nu berättar hon om sitt liv i
det som hon själv säger är första
delen av hennes memoar. Här
granskar hon sig själv, sitt liv och
sina val med samma klara blick
som hon debatterat samhällsfrågor i femtio år.

❞

Så ja tack, Åsa Moberg!
Se till att leva länge nog för
att kunna skriva den utlovade
”Livet 2”.
DN

❞

…det är en flygande
läsning, engagerande och
självklar i sin stil /---/ gripande utan att någonsin bli
sentimentalt.
Kulturnytt P1 SR

Medlemspris 249:FO

TO

:
P

R

AT
IV

SVEND BRINKMANN är professor
i allmän psykologi och kvalitativa metoder vid
Aalborg universitet
i Danmark.

Filosofisk
guide

S

vend Brinkmann är den
ibland kontroversielle
danska psykologiprofessorn som för två år sedan utkom
med boken Stå fast. I sin nya
bok ägnar han sig återigen åt
filosofiska tankegångar när
han resonerar kring
hur vi kan ge mening
åt våra liv genom
att sluta fokusera
på oss själva. Vad
är meningen med
livet? Hur ska vi leva
tillsammans?
Detta är några av
de frågor som Brinkmann
tar upp. I tio kapitel går han
igenom lika många centrala
begrepp inom filosofin när
han låter tio filosofer guida oss
kring specifika frågeställningar
såsom godhet, värdighet, sanning, kärlek, förlåtelse och död.

Klassiskt
om
njutning

Ständigt
aktuellt
ämne

TA STÄLLNING FÖR ETT
MENINGSFULLT LIV
Av Svend Brinkmann.
Mjukb. 170 sid. Norstedts.
Bok nr 56085

Medlemspris 219:-
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LILLA BOKEN OM
KAMASUTRA
Sephera Giron.
Kart. 112 sid.
Rikt ill.
Xstory.
Bok nr 56002

Medlemspris 129:-

Österländsk
visdom

A

lla kamasutraböckers
ursprung är boken
Vatsyayana Kama Sutra,
vilket översätts till ”Aforismer
om kärlek, av Vatsyayana”,
ett standardverk för sex i
sanskrit, skriven mellan
första århundradet f Kr och
500-talet.
Boken var en manual för
sex mellan man och kvinna
och har stått som förebild för
otaliga sexhandböcker utgivna över hela världen sedan
500-talet. Kamasutrans magi
lockar många!
I den här behändiga lilla
boken beskrivs 64 erotiska
ställningar som har sitt ursprung i den österländska
kärlekstraditionen - ett perfekt
referensverk i miniatyr som
uppmuntrar till njutning.

NYA BÖCKER

"Femöring" på utbankad oxfilé och mjukstekt lök.

Till gratinerad löksoppa behövs många gula lökar.

Stekt koljafilé med kaviarstuvad purjolök.

Mannerströms nya fina

			 MATbibel
Att Leif Mannerström är en av våra inflytelserikaste kockar och matskribenter är alla överens
om – otaliga kokböcker, tv-program, krogar och
matgäster har det blivit genom hans långa och
lyckosamma karriär.
I sin nya bok återvänder han till den mat han
älskar mest: husmanskosten.
Men det blir husmanskost på Mannerströms vis
– med extra knorr!

D

et gör hela skillnaden mot ”vanliga”
recept på husmanskost när Mannerström står vid

spisen.
För visst låter det gott med
fänkålsallad till rimmad lax och
torsk, skaldjursomelett, saltgurka
med svartvinbärsblad, västerbottenpaj med kantareller och räkor,
friterade abborrfiléer med citronpicklade grönsaker, strömmingsburgare, hjortwallenbergare,
kalkonfrikadeller med gräddsås
och ärtor, blomkålsgratäng med

rökt fläsk och
cheddarost,
fläskroulader
med cidersås,
fyllda isterband, kåldolmar på lamm i
tomatsås.

Just nu

239:-

Vad blir det
till middag
ikväll?

TILL EFTERRÄTT VANKAS crème

caramel med apelsin och cointreau, minipavlova med flädercurd eller ostkaka med saffran
och björnbärskompott.
Det är tur att man kan laga mat
sju dagar i veckan året runt!

HUSMANSKONSTER
Av Leif Mannerström.
Inb 336 sd. Rik tiIll i färg. Norstedts.
Bok nr 56135

JUST NU 239:Pris nästa period 259:-

11

FOTO: DOMINIQUE NABOKOV

NYA BÖCKER

Kritikerrosade
Zadie Smith

Z

adie Smith slog igenom
med sin sensationella debutroman Vita tänder som
av tidningen Observer utsågs den
till ”Millenniets
första litterära
sensation”.
Nu är hon aktuell med sin nya
uppmärksamSWING TIME
Av Zadie Smith.
Inb 400 sid.
Albert Bonniers Förlag.
Bok nr 55855

Medlemspris 229:-

ZADIE SMITH är född 1975 och uppvuxen i norra
London. För sin debutroman Vita tänder tilldelades
hon en mängd priser, bl a Guardian First Book
Award, the Commonwealth Writers’ First Book
Award, the James Tait Black Memorial Prize och
the Whitbread Award. Därefter har hon utkommit
med romanerna Autografjägaren och Om skönhet,
som var nominerad till man Booker-priset.

Oemotståndlig
samtidsroman

Vackert och
inspirerande
Att brodera på ylle är en gammal teknik som ger vackra
mönster och färger. Här är en underbar liten bok full av
mönster och tips som får kreativiteten att flöda!

H

är får vi lära oss
grunderna om
stygn och material,
metoder för hur man överför

Kudde broderad av
Anna Wengdin.

12

mönster till tyg, hur man monterar sitt arbete och gör vackra avslutningar, hur man kan brodera
med restgarner och småbitar
som har blivit över. Vi får tips om
hur man kan arbeta med pärlor,
paljetter, små bitar av vadmal,
band, spetsar och knappar, tillsammans med stygn i regnbågens
alla färger.
Här finns mönster på smycken,
bälten, väskor, kuddar, dynor,
vantar och muddar. Alla mönster
är tydligt beBRODERA PÅ YLLE!
skrivna och
Av E berg, C Olsson, A
utmärkta
Wengdin & A Olsson.
med svårigMjukb 82 sid. Rikt ill i färg.
Hemslöjdens förlag.
hetsgrad.
Bok nr 52683

Medlemspris 219:-

made roman Swing time.
Vi möter två flickor som växer
upp tillsammans i norra London
och älskar dans.
Den ena har talang, den andra
har idéer, drömmen om framgång
lever för dem båda.
Men när deras vägar korsas
igen i vuxen ålder har tiden
förändrat dem. Med Swing time
har Zadie Smith skrivit en stor
och oemotståndlig samtidsroman; en globaliserad berättelse
om dans och rasism, vänskap och
rotlöshet.
Översatt av Niclas Nilsson.

❞

Det kan mycket
väl vara Zadie Smiths
största triumf hittills.
Expressen

Mönster &
skaparlust

FILM & SERIER

Balettens
underbarn

Natalie
Portman

Unik box till minne
av Fogelström

JACKIE

DANCER

1 dvd. Speltid 95 min. Sv
text. Fr 15 år.
Scanbox.
Dvd nr 55558

1 disk. Speltid 85 min.
Njutafilms.
Dvd nr 56242

Medlemspris 159:-

Medlemspris 179:-

En makalöst vacker, grym
och osminkad skildring
av en komplex ung man.
En begåvad person som
gjorde baletten het men
också om det höga pris
en ung människa tvingas
betala för sina livsval när
han är balettvärldens
hetaste ”ägodel”.

Detta är ett psykologiskt
porträtt av den ikoniska
Jacquelin Bouvier Kennedy, och hennes kamp
att bevara arvet efter sin
make och deras gemensamma värld. I huvudrollen Natalie Portman.

Rolf
Lassgård

I

år är det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes. Han var en av våra främsta
Stockholmsskildrare. I den här unika
boxen ryms tre av tidlösa filmer som
bygger på hans romaner. Det är första
gången filmerna finns på dvd.
Boxen innehåller: Mina drömmars
stad (1976), Möten i skymningen (1957)
och Medan staden sover (1950).

299:-

PER ANDERS FOGELSTRÖM: STOCKHOLMSPORTRÄTT
3 disc. Speltid 362 min. Sv tal.
Studio S.
Dvd nr 56226

Medlemspris 299:-

Hyllad
svensk film

169:-

LEJONKVINNAN

SAMEBLOD

1 disk. Speltid 113 min.
Studio S.
Dvd nr 56267

1 disk. Speltid 110 min.
Svenskt tal. Nordisk film.
Dvd nr 55285

Medlemspris 159:-

Medlemspris 149:-

I en liten by 1912 föds
en flicka samtidigt som
modern dör i barnsäng.
Barnet är täckt av en
lejonliknande päls och för
att skydda henne håller
fadern henne isolerad.
Men hon har en vilja, en
talang och en drivkraft
som kommer att ta
henne ut i världen.

Det är 1930-tal och Elle
Marja förväntas efter
skolan ta över skötseln
av familjens renar.
Samtidigt drömmer hon
om ett annat liv, långt
borta från glåpord, förakt, kadaverdisciplin och
kolttvång. Det leder till
ett avgörande beslut.

Silverbjörnen i
Berlin

Förtätat
franskt drama

J

enny, en ung läkare, har precis stängt
sin mottagning när det ringer på dörren.
Hon öppnar inte och morgonen därpå får
hon höra att en ung flicka har
DEN OKÄNDA FLICKAN
hittats död i närheten. Flickans
1 disk. Speltid 113 min.
identitet är okänd. Jenny fylls
Fr 15 år. Sv text. TriArt.
Dvd nr 56200
av skuldkänslor. Hon kan inte
Medlemspris 169:släppa fallet och bestämmer sig
för att ta reda på vem flickan var
och vad det är som egentligen har hänt.
Av Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne.

❞

Här bultar livet i varje scen
Sveriges Radio

Välkommen till
Hackebackeskogen!

Modigt
motstånd
© X FILME CREATIVE POOL GMBH / MASTER MOVIES / ALONE IN BERLIN LTD./ PATHÉ PRODUCTION / BUFFALO FILMS 2016

ENSAM I BERLIN

DAGEN EFTER DENNA

1 disk. Speltid 99 min.
Sv text. Fr 15 år. SF.
Dvd nr 55129

1 disk. Speltid 98 min.
Sv text. Studio S.
Dvd nr 55277

Medlemspris 129:-

Medlemspris 139:-

Berlin 1940. Paret
Quangel får veta att deras
enda son dött i strid och
bestämmer sig för att
kämpa mot den nazistiska regimen. Baserad
på Hans Falladas roman.
I rollerna bl a Emma
Thompson, Brendan
Gleeson & Daniel Brühl.

Nathalie närmar sig de
sextio när hennes man
berättar att han träffat en
annan och vill skiljas. Hon
söker stöd och sällskap
hos sin favoritelev, den
radikale Fabien, något
som leder till omvälvande
livsval. Silverbjörnen i
Berlin för bästa regi.

K

las Klättermus och hans små vänner
i Hackebackeskogen lever farligt.
Den glupske Mickel Räv och de andra
rovdjuren hotar ständigt med att äta upp de
små djuren.
När Stickan Igelkott dessutom försöker att
äta upp Farmor Skogsmus är måttet rågat.
Smådjuren vänder sig till Bamsefar. Nu ska
alla djur i skogen vara vänner och det är förbjudet att äta upp varandra. Men Mickel Räv
är fortfarande hungrig ...
Svenska röster bl a:
Lill Lindfors, Vanna Ro- KLAS KLÄTTERMUS
senberg och Erik Haag.
1 disk. Sv tal. SF.
Dvd nr 56234

Medlemspris 149:-

Fler filmer hittar du på www.bockernasklubb.se

Nygjord
barnklassiker

149:13

FOTO: KAJSA LOORD

UR BOKHYLLAN

✱✱Isaak David Hirsch (1843 -1917) lät bland
annat bygga Oscarsteatern, Kungsbropalatset och var delaktig i att StrandväIsaak Hirsch
gen blev Stockholms parad(1843–1917).
gata. Hirsch var på många
sätt delaktig i Stockholms
omvandling vid tiden för förra
sekelskiftet. Han hade ett
finger med i byggandet av
bostäder, kontor, restauranger, hotell, teatrar och butiker
men också i tillkomsten av
spårvägs- och järnvägsbolag.
För de flesta är han idag
en okänd man men här
får ”hela Stockholms
Isaak Hirsch” ett välförtjänt och fint eftermäle
i en utförlig och gedigen
biografi.
HELA STOCKHOLMS
ISAAK HIRSCH
Av Anders Johnson.
Inb 300 sid.
Albert Bonniers Förlag. Ill.
Bok nr 55582

Medlemspris 219:-

Nu fortsätter
han berätta
om Salander
✱✱Lisbeth Salander avtjänar ett kortare
straff på kvinnofängelse. Miljön är tuff, stenhård och farlig. Men Salander har bestämt
sig – hon tänker hålla sig utanför de interna
konflikterna. Frågan är om hon kommer att
lyckas? Samtidigt har Holger Palmgren fått
tag i dokument som kastar nytt ljus över
myndigheternas bristfälliga agerande under
Salanders barndom. Hon ber Mikael Blomkvist om med efterforskningar. Spåren leder
till en viss Leo Mannheimer, delägare i Alfred
Ögrens Fondkommissionär.

MANNEN SOM SÖKTE
SIN SKUGGA
Av David Lagercrantz.
Inb 403 sid. Norstedts.
Bok nr 55574

Medlemspris 219:-

Förkrossande seger
mot alla odds

Scarpettas första fall
✱✱En monstruös förövare slår till i skydd av
mörkret och lämnar staden Richmond i fasa.
När rättsläkare Kay Scarpetta kopplas in så
inser hon att detta kommer att bli en komplicerad utredning och en kapplöpning med
tiden. Förövaren är iskall och lämnar inga
ledtrådar efter sig. Dessutom vill någon sätta
dit Scarpetta.
Boken utkom 1990
och är den första
POST MORTEM
Av Patricia Cornwell.
boken om Kay ScarInb 304 sid.
petta.
Modernista.
Översatt av Erik
Bok nr55434
Andersson.
Medlemspris 229:-

I den femte boken
i Millenniumserien
har David Lagercrantz tvinnat en
spännande historia
om statliga övergrepp, hedersproblematik och de skuggor från barndomen
som fortfarande jagar
Lisbeth Salander.

✱✱Slaget vid Raatevägen, (som pågick mellan den 7/12 1939 och den 8/1 1940), är en
legendarisk militärhistorisk
DÖDEN VID RAATEVÄGEN
drabbning. Vid Raatevägen, nära
Av Teemu Keskisarja.
den ryska gränsen i mellersta
Inb 300 sid. Ill i sv/v.
Lind & Co.
Finland, inringade och utplånade
Bok nr 55681
finska styrkor mot alla odds, två
Medlemspris 219:fastfrusna, tungt utrustade och
numerärt överlägsna sovjetiska
divisioner under finska vinterkriget. Här är
berättelsen om den legendariska drabbningen.

OT

TA TÖ R N
RO
T
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de krigsveckorna våren 1945 då en hel värld
väntade på freden. Detta är en annorlunda,
personlig intressant infallsvinkel på ett
välbekant historiskt skeende där Hirdman
utgår från sin mammas tankar och reflektioner. Hon läser DN, om det sönderbombade
Europa. Parallellt läser hon också om det
(trots allt) lugna svenska vardagslivet där DN
ger tips om vad man kan laga för mat i ransoneringstider, vad som går på bio den här
våren och inte minst läser hon relationsråden
i tidningens frågespalt.

FO
O

✱✱Yvonne Hirdman skildrar de sista skälvan-

T

FOTO: PATRICK ECCLESINE

Personligt och välskrivet om fredens vår

H

FOTO UR MEYERSON, 1929.

Stockholmare ut i
fingerspetsarna

LENT KÄNDES REGNETS
FALL MOT MIN HAND
MEDAN BARNEN
BRANN I BERLIN
Av Yvonne Hirdman.
Inb sid. Ordfront.
Bok nr 55715

Medlemspris 239:-

Slevens tröja. Den legendariske bandymålvakten Sven "Sleven" Säfwenberg
hade koftan att tacka för mycket.

Makalös berättelse
om en dysfunktionell
familj

KULTURKOFTOR
Av Celia B Dackenberg.
Inb 240 sid. Rikt ill i färg. Norstedts.
Bok nr 55798

Medlemspris 249:-

Finaste stickboken - fylld av rolig läsning!
F OT

O:

G
Ö

Coco Chanel och sticka en fransk
sjömanströja. Och alla vill ju ha
Christopher Robins underbara OXO-tröja
Kulturkoftor är en
underbar bok som
fyller många sinnen
och väcker glädje till
handarbetet.
Miss Marples

RA

EGEHOLM
NS

✱✱Celia B Dackenberg bjuder på fina
mönster och härlig läsning om olika
koftbärare genom tiderna. Sticka
Miss Marples halsduk och spetssjal och läs om Agatha Christie och
Miss Marple. Sticka Ivar Arosenius
ylletröja med klassisk knäppning
på axeln och läs om den unge
konstnären, eller om modeikonen

Celia B Dackenberg

spetssjal.

Antika Grekland under lupp
✱✱Med utgångspunkt från Iliaden och Odysséen visar Lappalainen hur det grekiska
samhället utvecklades från en värld dominerad av våld, splittring och maffialiknande
beskyddarkultur till en stadsstatskultur
som medvetet tog avstånd från äldre tiders
heders- och klantänkande.
Utifrån det bevarade källmaterialet visar
han skickligt och underhållande hur detta
historiska skifte tog sig uttryck i vardagen. Bedragna äkta män och bortrövade
älskare ger fantastiska inblickar i hur livet
kunde te sig i Aten 400 år före Kristus.

VÄRLDENS FÖRSTA
MEDBORGARE
Av Tomas Lappalinen.
Inb 250 sid.
Lind & Co.
Bok nr 55665

Medlemspris 219:-

Vad har han på huvudet?
✱✱Denna fina kultklassiker
har funnits i över tjugo år, nu
Av Werner Holzwarth.
kommer den som pekbok
Board bok 22 sid. Rikt ill i
med hårda pärmar. Här
färg. 0-3 år. Berghs.
Bok nr 55624
möter vi den arga (och
Medlemspris 119:roliga) mullvaden med sin
knasiga (och ofrivilliga)
huvudbonad. När Mullvaden sticker upp
huvudet ur sin håla på morgonen så dunsar
något avlångt och brunt ner på hans huvud.
Närsynt letar han efter förövaren och frågar
de andra djuren vem som är den skyldige.
Snart råkar han på ett par riktiga experter
som tror sig veta vem det är.
DET VAR DET
FRÄCKASTE

✱✱När Anna Schulzes
pappa Ragnar är elva
år kidnappas han
av sin mamma. Året
är 1936, hans mor är
ekonomiskt utblottad, har två havererade äktenskap i
bagaget och ligger i
vårdnadstvist med
Ragnars far. Under tre
år forslas Ragnar runt
mellan olika platser i
Europa som en spelbricka i sin dysfunktionella mammas liv.
Anna Schulzes bok är
KIDNAPPNINGEN – EN
en fin, dramatisk och
SLÄKTBERÄTTELSE
djupt gripande berätAv Anna Schulze.
telse om hennes far,
Inb 452 sid.
vad som hände honom Wahlström & Widstrand.
Bok nr 55616
under de nästan tre
Medlemspris 219:år han var efterlyst av
Interpol och hur det
präglade hela hans liv att som barn bli uppryckt från sitt hem och berövad sin trygghet,
sin familj, sina kamrater och sitt språk.

Kulinarisk resa till
södra Frankrike
✱✱I föräldrarnas kök, strax utanför
hamnstaden La Rochelle i sydvästra
Frankrike, väcker Sébastien Boudet
barndomens smaker till liv. Coq au
vin, chou farci, gäddqueneller och
ratatouille är bara några exempel
på rätter som du hittar i den här
maffiga och
personliga
matboken
med över
100 recept.
Här lagas
såväl mustiga
långkok och
snabba rätter.
Dessutom
får vi ta del
av mamma
Arlettes bästa
gröna recept,
och så klart
finns här
SÉBASTIENS
också söta
FRANSKA KOKBOK
avslut som
Av Sébastien Boudet.
gör middagen
Inb 256 sid. Rikt ill i färg.
komplett.
Bonnier Fakta.
Bok nr 55608

Medlemspris 279:
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Tove Jansson

WO
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:
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Unika
utgåvor

I
IR

FO

© MOOMIN CHARACTERS

✱✱I de här två vackra nyutgivna böckerna kan vi läsa
några av Tove Janssons
noveller och kortromaner
som enkelt, allvarsamt
och glasklart - berättar
om att växa upp, om vad
det innebär att leva och
vad det betyder att vara
människa.

Den passionerade
skogvaktaren om
djurens känsloliv
✱✱Peter Wohlleben utkom förra hösten
med den uppskattade och omtalade boken
Trädens hemliga liv. I sin nya bok berättar han
fascinerande fakta om djur och deras känsloliv. Här redogör Wohlleben för de senaste
vetenskapliga rönen, utforskar komplexa
beteendemönstren och det emotionella livet
hos både vilda djur och husdjur. Med Djurens
gåtfulla liv ökar han vår förståelse för djur
utan att förmänskliga djuren eller bortse
ifrån det motsägelsefulla förhållande vi har
till djur på olika sätt.

Noveller innehåller novellsamlingarna
Lyssnerskan, Dockskåpet & andra berättelser
och Brev från Klara & andra berättelser.
Med en nyskriven introduktion av kritikern
Jonas Thente.
Romaner innehåller romanerna Solstaden,
Den ärliga bedragaren, Stenåkern och Rent
spel.
Med en nyskriven introduktion av Boel
Westin, professor i litteraturvetenskap och
vårt lands främsta Tove Jansson-forskare.

DJURENS
GÅTFULLA LIV
Av Peter Wohlleben.
Inb 313 sid.
Norstedts.
Bok nr 55368

Av Tove Jansson. Inb. Utgivna av Modernista.

Medlemspris 219:-/st.

Medlemspris 219:-

Initierat och
underhållande
✱✱Här tar läkaren och hjärnforskaren Kaja
Nordengen med oss på en spännande
resa genom hjärnans olika rum när hon gör
nedslag i hjärnforskningen under 1900-talet,
berättar om fascinerande levnadsöden som fört forskningen framåt,
HJÄRNAN ÄR
STJÄRNAN
beskriver varför hjärnan agerar som
Av Kaja Nordengen.
den gör i vårt dagliga liv, visar vad
Inb 200 sid.
som händer vid skador på hjärnan
Norstedts.
och hur man kan träna sitt minne.
Bok nr 55483
Medlemspris 229:Översatt av Peter Törnqvist.
Omslag: Tove Jansson,
självporträtt, 1937, olja
på duk, 65 x 54 cm.

Full fart bland barn och djur

356 sid. Omslag:
Tove Jansson, självporträtt, 1937, olja på
duk, 65 x 54 cm.
Bok nr 55459

Omslag: Tove Jansson, självporträtt,
1936, olja på duk, 66 x 54 cm
443 sid. Omslag: Tove Jansson, självporträtt, 1936, olja
på duk, 66 x 54 cm
Bok nr 55442
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Kaja Nordengen
FOTO: STURLASON

✱✱I Barbro Lindgrens nya underbara bok
möter vi Knutte som är en liten kille som
har många syskon. Mamma har fullt sjå
med alla de små. Vyssjar och vaggar,
tröstar och matar. På Knutte tjatar hon
mest. Nu orkar han inte lyssna mer. Knutte
flyttar till ett eget hus, lugnt och skönt. När
en katt frågar om han får bo hos Knutte
blir han glad, sen kommer en hund, en gris,
en noshörning, ett lejon, en uggla … Alla
djuren vill bo i Knuttes hus! Till slut han
inte plats själv. Han går hem igen och hans
mamma blir jätteglad!

KNUTTES HUS
Av Barbro Lindgren.
Inb 32 sid. Rikt ill i
färg av Eva Eriksson.
Fr 3 år.
Rabén & Sjögren.
Bok nr 55830

Medlemspris 119:-

Med bruten vinge till en bruten familj
livslust, mod och skratt igen. På något
✱✱Detta är berättelsen om en liten och udda
märkligt sätt tycks skatan förstå var
fågel som räddar familjen Bloom.
den gör bäst nytta, vem som behöver
Under en resa råkar mamma Sam ut för
tröst, kel, uppmuntran eller bus. Det här
en olycka och blir förlamad. Familjen försöär en ovanlig, rörande och
ker anpassa sig till konfin foto- och textbok om
sekvenserna av olyckan
hopp, kärlek och ljus när
men det blir inte enkelt
livet ser som mest omöjoch Sam sjunker allt
ligt och hopplöst ut.
djupare in i depression.
Översatt av Yrsa AxelsSå en dag på väg hem
son Landström.
från skolan hittar en
av pojkarna i familjen
en skadad skatunge
på gatan och han
ber om att få behålla
den. När pappan ser
sonens vädjande blick
och fågelns utsatthet
PENGUIN BLOOM
ger han efter. Hem kommer
Av Cameron Bloom &
skatungen. Med bruten vinge
Bradley Trevor Greive.
till en bruten familj. Det är
Inb 208 sid. Rikt ill m
foton i färg o sv/v.
här sagan börjar.
Polaris förlag.
Skatungen blir den som
Bok nr 55525
fyller familjen med hopp,
Medlemspris 169:-

Lev Tolstoj (1828-1910)
© GYLDENDAL

ANNA KARENINA
Av Lev Tolstoj.
Inb 927 sid.
Norstedts.
Bok nr 55764

Medlemspris 259:-

Vacker nyutgåva
✱✱Romanen Anna Karenina från mitten
av 1870-talet är ett häpnadsväckande
modernt porträtt av en kvinna som försöker bryta sig loss från sociala förpliktelser
men som får plikta för sin kärleks skull.
Furstinnan Anna Karenina och aristokraten Konstantin Levin, har trollbundit läsare
i nästan 150 år. Här kommer romanen i
fin nyutgåva med Ulla Roseens hyllade
översättning från 2007 med ett förord av
Majgull Axelsson.
FOTO: GÖRAN SEGEHOLM

För blodsockret,
hälsan och vikten
✱✱Det finns kost som på naturlig väg leder
till stora hälsovinster. Hit hör bl a bönor, livsmedel med låga kolhydratvärden och syrad
mat. Här får vi fakta om hur kroppen fungerar och hur den reagerar
LÅT BÖNOR FÖRÄNDRA DITT LIV
på olika näringsämnen och varför.
AV Lars-Erik Litsfeldt &
I bokens avslutande del får vi
Patrik Olsson.
också flera recept som innehåller
Inb 198 sid. Ill i färg.
bönor i olika former och smaker.
Bladh by Bladh.

Bildningsresa i
Bibeln

Bok nr 55426

Medlemspris 199:-

Gott och fräscht!

Hallon och röda vinbär är som gjorda
för varandra.

✱✱I den här vackra boken får vi veta allt om
hur vi gör safter med många olika smaker
och färger. Från tidig vår till sen höst kan man
plocka vad naturen bjuder på, och med hjälp
av lite socker eller honung skapa drycker
för både vardag och fest. Testa en färgskiftande violsaft, sockerfri polkagrissaft, bitter
försommartonikum, smärtstillande älggrässaft, len sparrissaft och frisk
SAFTHUSHÅLLNING
hallondricka. Eller botanisera
Av Petter Bergström.
bland växtbeskrivningarna
Inb 159 sid. Rikt ill i färg.
och experimentera själv
Natur & Kultur.
Bok nr 55731
utifrån grundrecepten och
Medlemspris 239:faktadelen.

GUDS OLYDIGA
REVBEN
Av Gunilla Thorgren.
Inb 334 sid.
Norstedts.
Bok nr 55756

✱✱I Guds olydiga
revben gör Gunilla
Thorgren är en personlig idéhistorisk
resa då hon läser
Bibeln i bildningssyfte. Det blir en
resa från antiken
och kyrkofadern
Augustinus fram
till Martin Luther.
Ett överraskande
läsäventyr som
väcker starka
känslor!

Medlemspris 219:-
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Finlands omstridde hjälte
F

TIVOLI
Av PC Jersild.
Inb 252 sid.
Albert Bonniers Förlag.
Bok nr 55590

Medlemspris 219:-

Uppsluppen
samtidsironi
✱✱Gröna Lund på Djurgården utanför Stockholm har gått i konkurs. På dess plats har
det byggts ett annorlunda, mycket modernt
äldreboende. Och dyrt. De kinesiska investerarna satsar på kapitalstarka seniorer och
erbjuder en slags gated community med full
service och fri tillgång till nöjen som tango,
bingo och karaoke. Anläggningen döps till
Lycksalighetens trädgårdar – men i folkmun
får den heta De saligas ängder, eller kort och
gott Kalkbrottet. Hit flyttar två bröder, där
den yngres roll snart blir att styra upp sin
äldre brors olika eskapader.

✱✱ I år är det 150 år sedan den legendariske
marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim föddes. Mannerheim hade fler titlar,
befattningar, ordnar och medaljer än någon
annan och hans betydelse för Finland var
enorm. Men vem var denne omstridde man?
Herman Lindqvist kastar nytt ljus över Mannerheim i sin nya djuplodande och spännande
biografi.
Den legendariske marskalken av Finland,
friherre Gustaf Mannerheim var överbefälhavare i fyra av Finlands krig, riksföreståndare och president som under ytterst svåra

Gustaf Mannerheim
som sjuttonårig kadett
i Fredrikshamn.

Grevinnan Gertrud Arco
Auf Valley, född Wallenberg, blev hans livs största
kärlek. Här på promenad i
Monte Carlo.

förhållanden lyckades
Herman Lindqvist
försvara Finlands frihet och
FOTO: FREDRIK HJERLING
självständighet. Han började
sin karriär som tsarens officer
vilket gjorde honom föga populär i Finland.
Knappt 40 år fyllda
skickades Mannerheim 1906 på
ett spionuppdrag
till Kina, förklädd till
upptäcktsresande.
Ett uppdrag som
får James Bond
att blekna, resan
varade i två år och
medförde enorma
strapatser. Efter
resan fortsatte hans
militära bana och
snart inledde han
också en politisk
sådan. Mannerheims
karriär var unik i sin
mångfald.
MANNERHEIM.
Här bjuds på ett
MARSKEN MASKEN
läsäventyr och en
MYTEN
bildningsresa som är
Av Herman Lindqvist.
en fröjd att få vara med Inb 350 sid. Ill m foton i sv/v.
Albert Bonniers Förlag.
om.
Bok nr 55376

Medlemspris 239:-

Det ska va gott att leva
✱✱Janesh Vaidya är ayurvedapraktiker och
föreläsare från Kerala i Indien, men väl känd
även här i Sverige bland annat för sina uppskattade böcker Maten är min medicin och
Yoga är min terapi. I hans nya fina bok bjuds vi
på en exotisk, doftande och vacker matresa
med över 100 recept från hans hembygd, anpassade för svenska råvaror och tillagningssätt. Här finns bröd, soppor, sallader, curryoch risrätter, biffar, mellanmål, frukostmat,
smoothies, juicer och specialiteter.
Alla rätter är fria från gluten, laktos, raffinerat socker och animaliska produkter.

Roligt och lärorikt!
✱✱Med det här pusslet lär man sig en massa
om världens geografi medan man klurar ut
hur bitarna ska fogas samman. Pusslet har en
olitisk kartbild där kontinenterna presenteras
i olika färger och angränsande länder visas i
skiftande nyanser. Hav, länder och ett urval
städer är markerade och runt om kartan finns
respektive lands flagga.
VÄRLDEN PUSSEL 1000 BITAR
Norstedts.
Art nr 55327

Medlemspris 169:-
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MATEN FRÅN
MIN BY
Av Janesh Vaidya.
Inb 192 sid. Rikt ill i
färg. Norstedts.
Bok nr 55491

Medlemspris 249:-

Var kommer rösten ifrån?
✱✱I den här faktaspäckade boken förklaras allt
om vårt talorgan på ett roligt och pedagogiskt
sätt i text och bild. Ju mer man läser i boken
desto mer fascinerad blir man över alla delar
i kroppen som hjälper till för att vi ska kunna
tala. Här får vi veta hur stämbanden ser ut, hur
stora de är, vad adamsäppBABBELBOKEN
let är, vad magen och näsan
Av Mia Öström.
gör med rösten, vad som
Inb 40 sid. Rikt ill i färg av
händer när man är hes och
Jenny Karlsson. Opal.
Bok nr 54668
om man skriker. En riktigt
Medlemspris 139:rolig bok där man lär sig
massor!

FOTO: PETER KNUTSON

Bjudmiddagar
i ett nafs
✱✱Maud Onnermark kan
konsten att göra goda
middagar, kompletta med
tre rätter, som är en fröjd
för både ögat och gom
och som inte tar mer än
en timma att laga!
Här är recepten upplagda efter årstiderna så
att vi kan dra nytta av
säsongens bästa råvaror.
Varje säsong har tre
kapitel med varmrätt,
huvudrätt och efterrätt
så att man själv kan
plocka ihop sin egen
festmiddag.

Radikala tider
för familjen
Lauritzen

Av Maud Onnermark.
Inb 138 sid. Rikt ill i färg.
Semic.
Bok nr 55269

Medlemspris 199:-

Stora författare i fin liten presentask
✱✱Komplext grubbleri och famlande efter livets mening, apokalyptisk satir, mörk humor
och kärlekens tvivel – den här fina lilla
FYRA RYSKA KLASSIKER
asken (15x11 cm) rymmer stor litteratur
FRÅN NOVELLIX
av fyra ryska mästare. Berättelserna visar
Av Fjodor Dostojevskij, Nikolaj
Gogol, Anton Tjechov & Michail
prov på respektive författares karaktäBulgakov.
ristiska stil. Här ryms En löjlig människas
Litet format.
dröm av Fjodor Dostojevskij (1877), En då- Novellix.
res anteckningar av Nikolaj Gogol (1835),
Bok nr 55251
Medlemspris 139:Fästmön av Anton Tjechov (1903) och
Livets stråle av Michail Bulgakov (1925).
Novellerna är nyöversättningar av Alan
Asaid.
Potatisplättar

Ingredienser
4 portioner

3 dl vetemjöl
1 tsk salt
6 dl mjölk
4 ägg
8–10 kokta kalla potatisar
2 msk smör
200 g vitkål
2 dl lingonsylt

2. Vispa ner ytterligare 3 deciliter

1.

Blanda 3 deciliter mjöl och 1
tesked salt i en bunke. Tillsätt 3
deciliter mjölk och vispa till en
klumpfri smet.

mjölk och 4 ägg.

3.

Riv 8–10 kalla kokta potatisar
och blanda ner i smeten.

funkarlikabra
medöverblivet
potatismos!
Kock:
elma
6 år

4. Lägg en klick smör i en het

stekpanna. Klicka ut smet, cirka ½
deciliter per plätt. Stek tills de fått
fin färg, 2–3 minuter per sida.

Av Jan Guillou.
Inb 390 sid.
Piratförlaget.
Bok nr 55517

Medlemspris 239:-

✱✱Nu kommer sjunde delen i Jan Guillous
omfattande romanepos Det stora århundrandet.
Huvudperson är Eric Letang, en ung jurist
med ett brinnande engagemang i politiken.
Boken tar avstamp i 1968 års omvälvande politiska händelser. Protesterna mot
Vietnamkriget skapade en vänstervåg som
påverkade politiken, kulturen, modet och
vårt sätt att leva, både i USA och i Europa.
Eric har fått jobb på advokatfirman
Henning Sjöstrand där han upptäcker att
juridiken kan användas till både gott och
ont. Jobbet för honom ut i Europa den heta
sommar när de röda fanorna dominerar gatorna i Paris och när socialism med mänskligt ansikte går under i Prag.

LÄTTLAGADE FESTMENYER
PÅ 1 TIMME

Gör så här

1968

5.

Strimla 200 gram vitkål med
osthyvel eller liknande. Blanda
kålen med 2 deciliter lingonsylt.
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BARNENS
KOCKSKOLA
Av Sara Begner.
Inb 160 sid. Rikt ill i färg.
Allåldersbok. Norstedts.
Bok nr 55509

Medlemspris 189:-

Ung och
kung vid spisen!
✱✱Här får unga matlagningsroade bakgrundsfakta om mat och miljö och olika
livsmedelsmärkningar och vad de betyder.
Därefter bjuds på recept som är enkela och
pedagogiskt uppbyggda i text och bild så att
man steg- för-steg kan följa hur varje rätt
tillagas. Fisk, kyckling, kött, vegetariskt –
soppor, sallader, gratänger och pajer. Här
finns också mellis, smoothies, bakrecept
på både bröd och kakor, helgmenyer när
man har lite mer tid och en enkel och
utmärkt teknikskola.

Finaste anteckningsböckerna!
✱✱De här anteckningsböckerna är så fina att
man blir glad bara av titta på dem. Dessutom
är de praktiska med
sina mjuka pärmar
och lilla format som
gör att det är enkelt
att ha dem med sig i
väskan.
De fina
blomstermönstren
är gjorda
av textilkonstnären
Gocken Jobs
(1914-1995) med
detalj ur textilierna
Granatäpple och
Stugrabatt.

2 för
89:-

ANTECKNINGSBÖCKER
STUGRABATT &
GRANATÄPPLE
Av Gocken Jobs.
Olinjerade, ca 90 sid/vardera,
mjukband.
Bonnier Pocket.
Pkt nr 93757

Medlemspris 89:-
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Kontakta oss
FÖR BESTÄLLNING OCH NEJ-TACK:
www.bockernasklubb.se
Automatisk ordertelefon: 08-441 34 64
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR:
Kundservice: 08-737 86 70
Mån-tor 9-11 och 13-15, fred 9-11.
e-post: kundservice@bockernasklubb.se
(glöm inte att uppge ditt medlemsnummer)
Adress vid retur av bok:
Böckernas Klubb c/o Förlagssystem AB,
Tunavägen 90, 791 61 Falun
Du har 14 dagars returrätt och betalar själv portot.
Adress vid andra ärenden:
Böckernas Klubb, c/o Förlagssystem,
Box 30104, 104 25 Stockholm

Nu tar vi farväl
av Lila och Elena
✱✱Nu har Elena Ferrante avslutat sin Neapelkvartett om Lila Cerullo och Elena Greco.
Romanerna har löpt ett segertåg över världen – ingen kan ha undgått att höra talas om
dem och många har också smittats av Ferrantefeber. I den fjärde och avslutande delen
är vi framme vid slutet av 1970-talet och

Del 1

DITT MEDLEMSNUMMER: Ditt medlemsnummer hittar du i adressrutan på kupongen eller under ditt namn
när du loggat in på webben.

Del 2

tillbaka i Neapel. Nu får vi äntligen
veta hur det går för väninnorna,
samtidigt som
det är med
saknad som vi
tvingas att ta
farväl av dem.

Del 4

Del 3

Ansvarig utgivare: Maria Ström Lacotte.
Bokklubbschef: Jenni Blom.
Redaktion: Maria Ström Lacotte.
Inköp: Kerstin Lövholm.
Webb: Kristina Runering.
Formgivning: Pernilla Karlsson.
Bankgiro: 5431-8068, Plusgiro 93 13 00-8

Så här fungerar ditt medlemskap
Medlemstidningen
Medlemskapet är kostnadsfritt. 14 gånger om året får
du hem medlemstidningen. Som medlem får du alltid
våra förmånliga priser.

 Ingen bindningstid!
 Ingen medlemsavgift!
Böckernas Klubb förbehåller sig rätten att säga upp
medlemskap om inget köp registrerats på det under 18
månader.
Beställningar och avbeställningar
Om du vill ha månadens erbjudande behöver du inte
göra någonting, boken skickas automatiskt. Om du
vill avbeställa den eller beställa andra titlar gör du det
enkelt via webbsidan, sms, ordertelefonen eller kundservice. Du betalar fn bara 39 kr i porto och packning
oavsett hur mycket du beställer. (Övriga Norden 63 kr.
Om du bor utanför Norden kontakta kundservice.)
14 dagars ångerrätt
Du har alltid 14 dagars ångerrätt och står själv för
returportot. Vid returer som inkommer efter 14 dagar
tar vi fn 79 kronor i avgift. Detta gäller även paket som
inte hämtas ut eller inte är frankerade.
Inbetalningar
Betalning ska ske inom 15 dagar med inbetalningskortet som följer med ditt bokpaket. Vid försenad inbetalning tillkommer en påminnelseavgift på fn 60 kr.
Personuppgifter
Böckernas Klubb uppdaterar och kompletterar personuppgifter via andra register med information som
är viktig för god kundservice. Som medlem i Böckernas
Klubb kan du få hem erbjudanden från företag som
vi tror kan intressera dig, om du inte vill det, kontakta
kundservice så tar vi bort dina adressuppgifter från
sådana erbjudanden.
Böckernas Klubbs medlemstidning trycks hos
Printfabriken i Karlskrona.
Du får citera och referera materialet i Böckernas Klubb
förutsatt att du anger källan. Varje form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är
förbjudet.
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MIN FANTASTISKA
VÄNINNA

HENNES NYA
NAMN

DEN SOM STANNAR,
DEN SOM GÅR

DET FÖRLORADE
BARNET

Bok nr 50096

Bok nr 51490

Bok nr 53165

Bok nr 54916

Av Elena Ferrante. Inb. Ca 350-460 sid/vardera. Utgivna av Norstedts. Medlemspris 219:-/st

Fascinerande fakta om Fido!
✱✱Vad försiggår i huvudet på våra hundar?
Här får vi ta del om den senaste forskningen
om hundar, hur hunden blivit domesticerad,
hur man hjälper arga, ängsliga och rädda
hundar, hur vi gör våra hundar soHUR TÄNKER
ciala, testar valpens personlighet, hur
DIN HUND?
man tolkar sin hunds kroppsspråk,
Av Bo Söderström.
om hierarkier, samspelet mellan
Inb 248 sid. Ill i färg.
hund och människa, problemlösning,
Bonnier Fakta.
Bok nr 55186
hälsa och hundens sinnen. En oumMedlemspris 219:bärlig bok för alla hundägare!

Naturens generösa skafferi
✱✱Här presenteras ett femtiotal
vilda växter i text och bild. Vi får
veta var och när vi bäst plockar
dem och hur de kan användas
i matlagning eller som läkeväxVILDA VÄXTER
Av Ingrid Holmberg, Pelle Holmberg
& Marie-Louise Eklöf.
Mjukb. 128 sid. Rikt ill i färg.
Norstedts.
Bok nr 54726

Medlemspris 129:-

ter. Vi lär oss göra egna örtteer,
oljor och salvor och får veta hur
de olika växterna bäst kommer till sin rätt som krydda eller
råvara i till exempel sallader,
bröd och soppor. Det behändiga formatet gör
boken till en bra
och funktionell
fälthandbok.

Sveriges bakdrottning bullar upp!
✱✱Här bjuder Birgitta Rasmusson (en av
domarna i tv-programmet Hela Sverige
bakar) på några av sina favoritrecept till
kaffetåren: gifflar, Rimbobullar, wienerbrödskringlor, rulltårta med chokladsmörkräm och apelsin, Lady Hamiltons kaka,
Karl XV:s kringlor, cigarrer, torpalyckor,
och moster Gerdas kringlor bland mycket
annat.
Det här är inte bara bakverk utan också
ett stycke kulturhistoria – på med hurran!

Karin Boye på en balkong i
Berlin 1932 eller 1933.
Foto ur Pia-Kristina Gardes
samling.

DEN NYA DAGEN GRYR
Av Johan Svedjedal.
Inb 688 sid. Ill m foton i sv/v.
Wahlström & Widstrand.
Bok nr 55384

Medlemspris 259:-

Gåtfull och gäckande
✱✱Johan Svedjedal har skrivit en ny modern
biografi över Karin Boye, den första sedan
1950 och den andra någonsin i Sverige. Här
lyfter han fram en annan Boye än den vi
kanske vanligtvis ser framför oss, vi möter
en modern, självförsörjande kvinna, en
modemedveten socialist, en författare vars
självmord kanske var ett tragiskt misstag.

Medlemspris 179:-

FOTO: ST FRANCIS GOLLEGE

Tips från bästa coachen

Måndag

genomgenom
niceranicera
kan kommu
kan kommu
En humla
En humla
år. år.
doftsp
doftsp
att lämna
att lämna

Stephen King

ATT SKRIVA
Av Stephen King.
Inb 298. Albert Bonniers Förlag.
Bok nr 55392

Medlemspris 239:-

✱✱Stephen Kings bok är både en självbiografi
och en handbok i skrivandets konst. Det här
är rolig, intressant och bra läsning för alla
som skriver och för alla som gillar Stephen
King oavsett egna skrivarambitioner.
Om man har sådana har King ett lika
enkelt som trevligt tips som vi kan förmedla
redan här: ”Om du vill bli författare är det
två saker du måste göra hela tiden: Läsa
mycket och skriva mycket.”
Boken utkom första gången år 2000.
Detta är en nyöversättning av Ola Larsmo
som också har skrivit ett nytt efterord.

Kluriga fall som bygger på sanna historier
✱✱I den här kluriga boken får vi i 21 kapitel
möta finurliga smyckestjuvar, riktigt klantiga
De rusar fram mot ett fönster i taket, slår sönder det
rånare, en hämndlysten drottning och en
med en slägga och tar sig in i huset. Med hjälp av stegar
Alla brott i boken har beklättrar smart
de ner till rätt papegoja.
våning, där pengarna finns.
Männen överraskar dem som jobbar i huset och låser
gåtts på riktigt och berättas i gåtor. Det finns
in dem. Sedan spränger de dörren till ett kassavalv fyllt
ledtrådar
i texten eller i
med pengar.
De springer in i gömda
valvet och fyller säckarna
21 SANNA DECKARmed sedlar.
bilderna - svaren finns där man
GÅTOR
minst av
B. Fredriksson, A. Palmaer
allt anar! & E Jonsson.
Tre män med vapen hoppar ur helikoptern.

Inb. 111 sid. Ill. Fr 9 år.
Alfabeta.
Bok nr 55418

Medlemspris 119:-

Favoritfärger:

gult.
blått och rött
så
(De ser inte

Ti s d a g

Onsdag
Måndag

To r s d a g
Ti s d a g

Fredag
Onsdag

Lördag
To r s d a g

bra)

om
Humlor tycker inte
att frysa. De behöver
kunna
värma upp sig för att
sig
flyga. Det har visat
att vissa blommor, som
samarbetar med humlor
ade,
för att bli polliner
höjer sin temperatur
när de blommar.
En humla kan lära sig
vilka färger och blommor
som har varmast nektar
och söker sig dit. Blommorna producerar oftast
mest nektar på
morgonen och
sent på dagen.
Därför är
humlorna
också ganska
morgonpigga
och då kan
det sitta fint
med lite
varm nektar
till frukost.

Hushumla

Av Birgitta Rasmusson.
Inb117 sid. Rikt ill i färg.
Lind & Co.
Bok nr 55210

Jordhumla

BIRGITTAS BÄSTA

Söndag
Fredag

Lördag

Söndag

Vackert vecka
för vecka

MINA DAGAR:
LUST & FÄGRING
Av Anna Handell.
Inb 128 sid. Rikt ill.
Mått: 145/194/5.
Norstedts.
Bok nr 55475

✱✱Detta är en bok att fylla
Medlemspris 139:med viktiga återkommande
datum, som högtidsdagar i
familjen, där själva kalendern
bara blir finare ju mer du använder den. Detta
är lite av en hybridbok: kalender, anteckningsbok, målarbok, konst- och faktabok.
Här ryms 52 uppslag, en för årets alla veckor,
och många vackra illustrationer. Alla motiv i
boken är hämtade från naturen och här finns
också korta faktatexter som ackompanjerar
en del av bilderna.
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NYA BÖCKER

Bagarmästarns bullar
”Bullar! Jag älskar bullar! Om jag bara fick välja
en sak att äta resten av mitt liv, så skulle jag
välja bullar, bullar och mera bullar.”

Bullar
för alla

S

å inleder Daniel Lindberg
sin bok med den självklara
titeln Bullar. Han har lagat

desserter och bakat
Daniel Lindeberg
på de stora stjärnkrogarna i nästan
tjugo år men nu har
han sitt eget bageri i Orminge, en
förort strax utanför Stockholm.
Här har han samlat några av
sina bästa bullrecepet utifrån fem
grunddegar: vetedeg, wallondeg,
briochedeg, croissantdeg och
saffransdeg. Det blir läckerheter
som rabarberbullar, kolapaj med
vanilj, choklad och rostade nötter, kavlad briochemazarin fluffig
briochesemla, pepparkakasbullar och kavlad saffransbulle med
apelsin och vanilj.
BULLAR
Av Daniel Lindeberg.
Inb 168 sid. Rikt ill i färg.
Natur & Kultur.
Bok nr 56044

D

et är synd att låta
minnen falla i
glömska, men hur
ska bevara dem för framtiden? Den här fina boken är
just svaret på den frågan.
Här kan man kan skriva
ner allt om släkt och
familj, arbete, resor, vänner, platser där man bott.
Om vardag, fest och allt
däremellan …
Alla livets perioder får plats från
barndom fram till
äldre dagar och
man kan börja
skriva i boken när
som helst, oavsett var
man befinner sig i livet.
Här finns gott om plats att
skriva och klistra in foton
och här finns också lite tips
om man kommer igång med
skrivandet.

Allt om
ditt liv

22

M

Inb 191 sid.
Semic.
Bok nr 56184

Medlemspris 209:-

LIN

D B E RG D
E

F OTO : M
AR

NE

arianne Lindberg de
Geer är född 1946.
Hon har arbetat
som mentalsköterska,
maskör, scenograf, dramatiker och regissör.
Hon är också en flitig
debattör och krönikör
som sticker ut hakan och
trivs i motvind.
Nu debuterar hon som romanförfattare med den självbiografiskt baserade boken På drift,
där vi möter tonåringen Mona
som är på kant med tillvaron och
som under en kringflackande
Europaturné inser hur ensam
och ibland utsatt hon är.

❞
MITT LIV – BOKEN OM MIG

N

Rosad
och
risad

… sveper in läsaren i sextiotalets cigarettrök, popmusik, jargong och temperament /---/ den
sexuella frigörelsen skildras trovärdigt, liksom samhällshierarkin.
DN

PÅ DRIFT
Av Marianne Lindberg de Geer.
Inb 299 sid. Brombergs.
Bok nr 55921

Medlemspris 229:-

G

E

ER

En bok att fylla i
och spara

Uppmärksammad
romandebut

IA

Medlemspris 239:-

Ingemo Bonnier & Leone Milton

Den irrationella
rädslan

Bästa
lathunden

A

D

lla (i alla fall de flesta)
vuxna människor kan ju
sköta ett hem. Men man
kan vinna tid och möda genom
att lära sig rätt tekniker och få
smarta tips.
Det är precis vad
som bjuds i Hushållshandboken. Här får
vi steg för stegbilder och texter
som visar hur man
enklast trancherar
en kyckling, tar bort
fläckar, stryker, viker
skjortor och kavajer om
man ska på resa.
Vi får veta hur man tapetserar,
putsar fönster som proffsen,
gör rent skor, sköter växter och
hemelektronik, vårdar cykel och
bil på bästa sätt och hur man gör
en hushållsbudget.

Lär dig rätt
tekniker

HUSHÅLLSHANDBOKEN
Av Hans Reuterskiöld.
Mjukb. 160 sid. ill i färg.
Oradalaget.
Bok nr 55970
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etta är en högaktuell bok
om rädslor, hur vi genom
att prata om dem gör dem
mer hanterbara och lättare att
leva med.
Boken tar upp hur världsläget
med oförutsägbara ledare
kan göra oss oroliga för
framtiden. Här diskuteras också rädsla för
att flyga, mörkerrädsla, rädsla att bli
överfallen, rädslan
för att bli fattig, för
att åldras och rädslan
för allvarliga sjukdomar.
Men också rädslan för att inte
duga i en relation och ofrivillig ensamhet. Bokens författare
är journalister specialiserade
på hälsa, här har de intervjuat
experter inom olika områden
som en kriminolog, en jurist, en
cancerforskare, en professor i gynekologi och obstetrik samt flera
privatpersoner och författare.

Vad är
du rädd
för?

HJÄLP! VI MÅSTE TALA OM RÄDSLA
Av Ingemo Bonnier & Leone Milton.
Inb 400 sid.
Bladh by Bladh.
Bok nr 55913

Medlemspris 199:FOTO: NIKLAS SANDSTRÖM

Ön man inte
kan lämna

Till Själö hospital i Nagu skärgård kommer kvinnor som
samhället inte vet vad de ska göra med. Detta är anstalt
för obotligt sinnessjuka. De som kommer hit kommer
mycket sällan härifrån.
1891 kommer Kristina Andersson till Själö. Det är straffet för att hon dränkt sina två små barn.

E

n höstnatt är Kristina på
väg hem i roddbåt till sin
ensligt belägna stuga efter
ett långt och tungt dagsverke på
den stora gården.
De sovande barnen har hon
hämtat hos kvinnan som passar
dem när Kristina arbetar. Lönen
räcker knappt till mat och att
betala för barnpassning.
Hon är tjugofyra år, ensamstående mor och känner sig redan
som en gammal utsliten kvinna.
Ryggen värker, armar och ben är
tunga. Hon är kall av den bitande
höstkylan och samtidigt svettig
av den tunga rodden.

Som i trans sänker hon först
korgen med den lille och sen det
lite större barnet ner i det svarta
vattnet. Barnen försvinner i vattnets virvlar och livet upphör. För
barnen och i en betydelse också
för den unga modern. Kristina
hamnar på Själö.
SJÄLARNAS Ö ÄR en vacker och
sorglig roman som bygger på
verkliga händelser. En roman
som skildrar hur galenskap kan
definieras utifrån kön, utifrån
klass och makt. Och en berättelse
om mentalsjukhuset som institution men också som fristad.

Bygger på
verkliga
händelser
SJÄLARNAS Ö
Av Johanna Holmström.
Inb 336 sid.
Norstedts.
Bok nr 56168
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Norstedts Förlagsgrupp, Böckernas Klubb, c/o Förlagssystem, Box 30104, 104 25 Stockholm, Tel 08-737 86 70

Världens finaste lilla

LEJOPARD

Lejoparden är ett litet kattdjur med randig svans, gul päls, gröna ögon
och skär nos. En väldigt gullig liten unge som inte ens visste att han är
just lejopard och därmed världens sällsyntaste djur.
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et var ugglan som slog fast att med ett lejon till pappa och
leopard till mamma måste han vara lejopard. Då förändrades
hela livet. Innan hade den lilla lejoparden svårt att hitta
någon som ville vara med honom men nu när han är mycket
ovanlig och mycket sällsynt vill alla vara vän med honom.
Och mer än så – det finns dom som vill äga honom! Lejoparden blir kändis
och får vara med om allt möjligt spännande och konstigt.
Björn Bergenholtz
Men egentligen bryr sig den lilla lejoparden inte det minsta om vad han är
för något. Och det visar sig att han har en riktigt bra kompis som inte heller
bryr sig om det – för kompisen är det något helt annat som är viktigt. Viktigast av allt …
Lejoparden är en enastående vacker, klok, rolig och filosofisk sagobok för barn och vuxna. De
vackra bilderna ger en upplevelse av att vara på safari och
den fina texten lockar till både
skratt och tårar.

Medlemspris 139:-
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Av Björn Bergenholtz.
Inb m linnerygg. 64 sid.
Rikt ill i färg. Rabén & Sjögren.
Bok nr 56176
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LEJOPARDEN

BESTÄLLNING / AVBESTÄLLNING
Du kan välja mellan följande alternativ:

■ Logga in på www.bockernasklubb.se.
■ Vår automatiska ordertelefon är
öppen dygnet runt på nr 08-441 34 64.
Knappa in medlemsnumret och
boknumret på den bok du vill beställa
eller avbeställa.

■

Svara enkelt genom att skicka ett
sms till nummer 72456 (endast inom Sverige).
Beställning:
skicka BOK medlemsnummer
boknummer
(t ex: BOK 218871123 37622)
Avbeställning:
skicka BOK medlemsnummer nej
(t ex: BOK 21887112 nej)

139:-

Avbeställning och beställning:
skicka BOK medlemsnummer nej
boknummer
(t ex: BOK 21887112 nej 37622)
Ditt sms kostar endast ev trafikavgift.
Du får ett bekräftelse-sms tillbaka.

■ Kontakta kundservice på
"- Jag vet vad du är, sa ormen.
- Gör du?
- Du är snäll.
- Räcker det?
- Att vara snäll är det enda
som är viktigt. På riktigt."

telefonnummer 08-737 86 70 som
har öppet mån–tor 9–11 och 13–15
samt fre 9–11. Du kan också mejla till
kundservice@bockernasklubb.se.
HJÄRTAT
STANNAR SIST
Av Margaret Atwood.
Bok nr 55848
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