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Nu börjar bokfesten!
När februarimörkret ligger som tätast vill vi bjuda till fest! Klockan 07.00 torsdag den 25 
februari slår vi upp dörrarna till våra butiker runt om i landet. Vi har fyllt våra butiker med 
godbitar för alla smaker: Underhållande skönlitteratur, spännande biografier, färgglada 
bilderböcker, historieböcker fyllda med fakta och mycket mer – allt till härliga reapriser. Här i 
Akademibokhandelns reakatalog presenterar vi ett urval, om du önskar mer att välja bland så 
bjuder vi på ytterligare böcker till reapris i våra butiker. Sitter du hellre hemma och fyndar så 
kan du redan nu, i lugn och ro, förhandsbeställa dina reaböcker på www.bokus.com.

För alla våra kunder som har MedMera-kort finns det ytterligare en poäng med bokrean: 
Handlar du för 500:- så får du 5000 poäng! Har du inte MedMera-kort ännu, så passa på att 
skaffa ett innan rean börjar. Förutom poäng får du dessutom skräddarsydda erbjudanden av 
oss, året runt.

Varmt välkomna att bokfesta hos Akademibokhandeln!

Katarina Amcoff, redaktör Läslust

StreSSfri  
bokrea! 
Köp böcker på bokus.com

fler böcker i din butik!

Reservation för feltryck, leveransförsening och slutförsäljning. Lokala produkt- och prisavvikelser kan förekomma. ”Bokreakatalogen” ges ut av  
Akademibokhandelsgruppen AB, Stadsgården 10, 116 45 Stockholm. Ansvarig utgivare: Ulf Lindstrand. Tel. 08-7698100, info@akademibokhandeln.se.  
Produktion och foto Rekyl reklambyrå. Tryck Hansaprint.

Visa att du har  
hjärtat på rätta stället
Ge fler barnhjärtan chansen att klappa längre. Köp 
Måns Zelmerlövs och Eva Funcks nydesignade 
Hjärtepins till förmån för Hjärt-Lungfondens 
forskningsinsamling. 
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Innehåll

Per Morberg

Morberg
Vällagat, enkelt och på 
Per Morbergs vis serve-
rat med äkta känsla och 
presentart i
en vacker bok!

PrIs: 149:-

FörstadagsPrIs: 

99:-

lars KePler

Hypnotisören
2009 års stora snackis!
Fantastiskt spännande
läsning till pangpris.

PrIs: 99:-

FörstadagsPrIs: 

69:-

hennIng ManKell

Den orolige mannen
Wallander är tillbaka!

PrIs: 99:-

FörstadagsPrIs: 

69:-

Från sIdan 16:

Rutiga kokboken
Grundkokboken som bör fin-
nas i varje kök! Med ett extra 
bra pris första readagen.

PrIs: 99:-

FörstadagsPrIs: 

79:-

MiSSa inte våra  
SpecialpriSer  
förSta readaGen!

Från sIdan 19: 

dVd
Min stora feta  
grekiska semester
99:-

*PrIset gäller endast 
den 25 FebruarI 2010.

      

69:-*

      

79:-*

      

69:-*

      

99:-*
för diG Med  

MedMera-kort: 
köp för 500:-  

få 5000  
extra poänG! 

Gäller på bokuS och
akadeMibokhandeln

t o M 8/3.

      

49:-*

fler barn-

böcker på 

Sid 25-32

Mer Skön-

litteratur 

på Sid 20-21

Mat & dryck 

på Sid 16-17

Mer huMor 

på Sid 24.

      

59:-

      

129:-

      

79:-

      

49:-
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69:-

Herman Lindqvist porträtte-
rar denna lysande och bildade 
kvinna i en rikt illustrerad 
biografi som är skriven med 
hans karakteristiska driv och 
humor.

Första världskriget anses 
av många experter vara den 
mest omgripande historiska 
händelse som drabbat vår 
kontinent sedan romarrikets 
fall. Trots detta, och trots att 

detta krig kom att prägla hela 1900-talet, är det idag 
en händelse som hamnat i minnesskugga. 
Stridens skönhet och sorg är ingen vanlig historiebok, 
där skeendet skildras uppifrån och där allt samlas 
i en övergripande berättelse. I denna bok återförs 
historien istället till sin minsta, atomära beståndsdel: 
den enskilda människan och hennes erfarenheter.

      

99:-

Stridens
skönhet
och sorg

   hIstorIa & KulturhIstorIahIstorIa & KulturhIstorIa

De stora slagen
De stora slagen är en 
mycket välillustrerad 
introduktion till 30 av 
historiens mest berömda 
slag från antiken till vår 
egen tid. 

119:-

hélène Carrère 
d’enCausse 

Lenin
Historikern d’Encausse, 
Franska akademiens 
ständiga sekreterare, 
berättar om Lenins liv.

79:-

r. g grant

Slag
Med citat ur samtida 
källor, kartor och il-
lustrationer ger boken en 
bred insikt i alla de stora 
militära konflikterna - 
från forntid till idag. 

99:-

göran alM oCh raMsey herthelIus

Bernadottebiblioteket
Ett rikt illustrerat verk som berättar om en av våra 
kungliga kulturskatter.

129:-

dee brown

Begrav mitt hjärta 
vid Wounded Knee
En av de mest berömda 
och mest betydande 
indianböcker som 
någonsin skrivits.

79:-

Peter englund

Stridens skönhet och sorg

99:-

Maja hagerMan

Det rena landet
År 1921 slöt den svenska riksdagen upp bakom 
en appell om nationell samling: Ett rasbiologiskt 
institut skulle skapas i Sverige.

119:-

Max hastIngs

Nemesis
Från överrasknings-
attacken på Pearl Harbor 
1941 till de fasansfulla 
atombomberna över 
Hiroshima och Nagasaki 
i augusti 1945.

79:-

CorrellI barnett

Hitlers generaler
Hitlers generaler ställ-
des inför ett moraliskt 
val av ett slag som ledare 
i demokratiskt styrda 
stater aldrig möter.

79:-

FrIedeMann 
bedürFtIg

Tredje riket från 
uppgång till fall
Lättillgängliga och 
informativa artiklar om 
Tredje riket och andra 
världskriget.

59:-

norMan davIes

Europa i krig: 
1939-1945
Andra världskriget och 
dess förlopp i Europa ur 
en ny synvinkel.

79:-

lars erICson 
wolKe

1658: Tåget över bält
Författaren beskriver 
hur denna spektakulära 
krigsoperation över-
huvudtaget var möjlig. 

99:-

adrIan
goldsworthy

Kejsare och  
generaler
Här porträtteras femton 
av de främsta av Romar-
rikets härförare. 

59:-

Världens  
historia i årtal
En fullmatad översikt 
över världens historia 
från 1500 till idag. 
Boken rymmer 500 år 
som myllrar av liv. 

79:-

h.j andrIessen

Första världskriget i bilder
davId boyle

Andra världskriget i bilder
Gedigna och väl illustrerade verk om första  
respektive andra världskriget.

149:-/st

arKadIj babtjenKo

Krigets färger
Ett vittnesmål att jäm-
föra med På Västfronten 
intet nytt.

49:-

MohaMMad  
FazlhasheMI

Vems islam
I Vems islam visas hur 
islam sett ut genom 
historien, beroende på 
vem som tolkat den. 

69:-

gunnar wall

Historiens största 
spioner
Gunnar Wall presente-
rar i denna bok en rad 
sensationella spionfall.

59:-

Charles whItIng

Hitlers krigare 
Hitlers krigare SS sista 
strid ger en detaljerad 
inblick i andra världs-
krigets blodiga slut. 

69:-

rIChard buxton

Den grekiska  
mytologins värld
En fyllig redogörelse för 
de grekiska myterna, 
med en beskrivning av 
den värld där de växte 
fram. 

99:-

herMan lindqviSt

Madame de  
Pompadour

69:-

sIMon sebag
MonteFIore

Potemkin och  
Katarina den stora 
Om Grigorij Potemkin, 
fursten som delade 
makten med Katarina den 
stora och var hennes äls-
kare och hemlige make. 

79:-

MarCo sMedberg

Från Sicilien till 
Rom 
Striden om Italien, en 
mycket blodig kamp som 
utkämpas mellan retire-
rande tyska styrkor och 
de allierade.

69:-

Carsten ryytty

Historiens under-
bara värld 
Sanna, men otroliga, 
fakta ur historien som 
din historielärare inte 
berättade för dig. 

69:-

ChrIs MCnab&
ChrIs Mann

De största slagen 
under andra världs-
kriget
En överskådlig bild av 
de 28 viktigaste militära 
kraftmätningarna under 
andra världskriget. 

149:-

rIChard holMes

D-dagen 
Krigets fasa och befriel-
sens lättnad illustreras 
med hjälp av brev, kar-
tor, anteckningsböcker, 
affischer, fältrapporter 
mm.

149:-

rIChard holMes

Napoleonkrigen
Här får vi följa Napoleon 
Bonapartes liv och karri-
är på nära håll med hjälp 
av över 250 målningar 
och gravyrer. 

149:-

doMInIC IngeMarK

Kärlek & erotik i 
antikens rom
Om den romerska synen 
på sexualitet och kärlek.  

99:-

alF r jaCobsen

Blodröd augusti 
Här berättas historien 
om en av de största kata-
stroferna som drabbade 
den norska motstånds-
rörelsen under andra 
världskriget.

69:-

Ian Kershaw

Hitler
En fullständig bild av 
såväl personen Adolf 
Hitler som den tid som 
formade honom. 

99:-

rasMus dahlberg

Dödliga uppdrag
En samling dramatiska 
berättelser om andra 
världskrigets överras-
kande, fantasifulla och 
ibland rent av dumdris-
tiga expeditioner.

49:-

CeCIlIa lIndqvIst

Qin
När Cecilia Lindqvist 
berättar om ett fler-
tusenårigt instrument 
kommer vi hela den  
klassiska kinesiska 
kulturen nära. 

149:-

björn KuMM

Terrorismens 
historia
Ett utmärkt referensverk 
för alla som vill få en 
bakgrund till dagens 
spektakulära våldsdåd.

99:-

thoMas laIrd

Historien om Tibet
Journalisten Thomas 
Laird hade flera öppen-
hjärtiga samtal med Da-
lai lama. De diskuterade 
bl a Dalai lamas tankar 
om historia, vetenskap 
och reinkarnation.

119:-

aleKsandra  
Kollontaj

Dagböcker  
1930-1940
Sovjetunionens sände-
bud i Sverige rörde sig 
obehindrat i maktens 
närhet under hela 
1930-talet.

79:-

julIan thoMPson

1916 blodbadets år 
En förfärande inblick i 
livet och döden i skytte-
gravarna under första 
världskriget. 

99:-

PhIlIP stoKes

Filosofi: 100 stora 
tänkare
Här samlas 100 stora 
tänkare genom tiderna 
som under 3000 år har 
bidragit till vår samhälls-
utveckling.

69:-

MarCo sMedberg & 
nIKlas zetterlIng

Andra världskrigets 
utbrott 
För första gången berät-
tas historien om andra 
världskrigets dramatiska 
upptakt i Polen i en sam-
lad volym. 

69:-

      

119:-

      

129:-

Foto: MIKael gustavsen
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49:-

Ett  annat    
 liv

rePortageMeMoarer & bIograFIer        a-ö handböCKer

jutta jaCobI

Zarah Leander 
I Jutta Jacobis skildring 
avslöjas hittills okända 
fakta som framställer 
Zarah Leander i ett 
nytt ljus.

79:-

dorIs lessIng

Alfred och Emily
Nobelpristagaren 2007 
skriver om hur livet 
kunde ha varit och hur 
det blev. 

69:-

baraCK obaMa

Min far hade en 
dröm
Barack Obama berättar 
djupt personligt om sin 
uppväxt i ett USA som 
fortfarande präglades av 
raslagar.     

59:-

axel odelberg

Äventyr på riktigt
Ingen svensk har 
någonsin nått samma 
hjältestatus. Sven He-
dins framgång blev 
monumental, liksom 
senare hans fall. 

79:-

MalIn sävstaM

När livet stannar
Hon förlorade sin man 
och två yngsta barn i 
flodvågskatastrofen. Det 
här är hennes gripande 
berättelse om vägen till-
baka till viljan att leva.

69:-

MIa törnbloM

Så dumt!
En personlig berättelse 
om hur Mia Törnblom 
tagit sig från djupaste 
självförakt till att res-
pektera och älska den 
hon är.  

59:-

CeCIlIa hagen

Kulla-Gulla stretar 
vidare
Cecilia Hagens skarpa 
och underfundiga iakt-
tagelser av åldrandet.

69:-

göran hägg

Mussolini 
Göran Hägg berättar 
utifrån italienska 
källor och delvis nya 
utgångspunkter om 
hur Mussolini startade 
fascismen.

99:-

susan FaludI

Den amerikanska 
mardrömmen
Faludi undersöker den 
amerikanska urtypen 
för hjälten som en stark 
vit man som försvarar 
värnlösa kvinnor.

79:-

Petra östergren

F-ordet
F-ordet ska vara en 
inspirationskälla som 
visar att det där med 
feminism inte är så dumt 
och förlegat ändå. 

59:-

lasse wIeruP

Infiltratören 
Lasse Wierup gräver 
djupt i en av de mest 
besvärande affärerna 
för den svenska polisen 
hittills. 

79:-

dICK sundevall

Hanteraren 
För första gången berät-
tar fd kriminalkommis-
sarie Olle Liljegren själv 
om sitt arbete med att 
kartlägga, infiltrera 
och krossa den svenska 
maffian.

69:-

toMas laPPalaInen

Camorra
Spåren leder tillbaka 
till antikens slaveri och 
gladiatorkamper i 
Neapelområdet, samt till 
kriminella ikoner som 
Scarface och Gudfadern.

79:-

Peter bratt

Med rent uppsåt
Peter Bratt berättar 
uppriktigt om sina 
egna drivkrafter och 
tillkortakommanden, 
om överklassfamiljen 
han växte upp i, om 
alkoholproblem och 
vardaglig lycka. 

69:-

per olov enquiSt

Ett annat liv
Enquists memoarbok 
som med humor, värme 
och nyfikenhet beskriver 
ett livsöde som format
ett av vår tids stora
författarskap. 

49:-

PeKKa MyKKänen

Kina för nyfikna
En introduktion till 
dagens Kina som på ett 
mycket konkret och 
handfast sätt belyser 
en rad olika frågor och 
ämnen.

69:-

susanna PoPova

Överklass
Vi möter de privilegie-
rade människorna själva 
i ett samtal om överklass, 
klass och identitet.

59:-

norMan lewIs

Maffian
Maffian av Norman 
Lewis anses av många 
vara en av de bästa böck-
erna som skrivits om 
den sicilianska maffians 
historia. 

79:-

jan aldrIn

Måla dekorativt
Tack vare ett nyväckt 
intresset för att bevara 
det gamla har flera av de 
äldre målningstekniker-
na åter aktualiserats. 

99:-

sIMon brown

Inred ditt hem med 
praktisk feng shui 
Denna rikt illustrerade 
och praktiska bok ger 
råd om hur varje rum bör 
planeras och inredas.

69:-

barber
barrIngton

Teckningskonstens 
grunder
En praktisk och fullstän-
dig kursbok för tecknare 
på alla nivåer.

79:-

hans Mårtensson

Sköt om ditt hus
Den här boken ger en bred kunskap om husets funktion och beskriver 
steg-för-steg hur man själv kan gå till väga när huset är i behov av utvändig 
renovering.

69:-

alexandra KaMIs

Konsten att teckna 
rörelse
Det spelar ingen roll om 
du är nybörjare eller mer 
erfaren tecknare, alla 
som gillar att teckna har 
nytta av den här boken. 

79:-

davId holloway,
MIKe lawrenCe,
john MCgowan

Forums stora gör 
det själv-bok
Erfarna hemmafixare 
delar med sig av kunska-
per och knep. 

129:-

Pete dredge

Teckna serier
Här lär du dig hur du 
bygger upp en serie från 
grunden.

79:-

jaKuP heInesen

Knivboken
I den här boken får du 
hjälp med alla faserna 
i tillverkningen av en 
kniv. 

59:-

MarIa johansson,
ChrIstIna
österMan roos

Vett & etikett 
Här hittar du allt om 
vilka etikettsregler som 
gäller vid olika tillfällen.

69:-

hanne asPlIn 
FIrMan

Lapplek och  
quiltfantasi
Den här boken visar  
hur du kan göra quiltade 
och färgrika textilier  
för olika användnings-
områden.

79:-

MarIe-noëlle 
bayard

Brodera i vitt
En vacker och inspire-
rande bok om konsten att 
brodera med ljuset självt, 
med vit tråd på vitt tyg. 

99:-

erIK boIle

Renovering och  
reparation i hemmet
Här finns massor av goda 
råd och beskrivningar 
som underlättar när bo-
staden ska underhållas 
och moderniseras.

99:-

Klas gustaFson

Tage Danielssons 
tid
Från barndomens folk-
park via studentspexen 
till filminspelningarna, 
böckerna och debat-
terna.

99:-

leIF qvIst

Utomhusprojekt 
Den kompletta boken för alla som har en plats utanför huset att utveckla sin 
kreativitet på! Boken innehåller inspiration, men framför allt massor av konkreta 
projekt - från blomlådor till lusthus - som du kan bygga själv eller med lite hjälp, 
för att göra trädgården till en trivsam och användbar plats.

149:-

MalIn larsson,
anna jePPson

Inred och förnya 
med tyg
Här finns något för 
alla. Med sina mer än 
40 modeller är boken 
en inspirationskälla att 
ösa ur.

79:-

      

149:-

      

69:-

      

99:-

Utomhusprojekt

Sköt om
ditt hus
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169:-

Världens främsta 
kritiker har listat 
de bästa albu-
men från 1955 
till i dag. En 
oumbärlig bok i 
varje skivsamla-
res boksamling.

10
0
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lItteratur & Konst        MusIK

alberto Manguel

Nattens bibliotek
En fängslande berättelse 
om den roll biblioteken 
spelat i vår civilisation. 
Spännande och fylld av 
anekdoter från svunnen 
tid fram till våra dagars 
Google. 

79:-

Magnus olausson

Alexander Roslin
Alexander Roslin (1718-
93) var provinsmålaren 
som blev en internatio-
nellt känd konstnär. 

69:-

uuve snIdare

Ryamattan
Ett smycke på golvet 
eller en dammsamlare? 
Nytillverkade, stora 
och enfärgade ryor har 
blivit inredningstrend i 
moderna hem.

129:-

Matthew landrus

Leonardo da Vinci 
Leonardo da Vincis 
arbeten presenteras 
här i text och ett rikligt 
bildmaterial.

149:-

robert CaPa

Krigsfotografen
Robert Capas krigs-
memoar på svenska,  en 
stark text, laddad med 
krigets våld, men också 
av Capas självdistans
och humor. 

99:-

Carsten thau

Arne Jacobsen: 
Designer
Om den världskände 
danske designerns  
liv och verk. Rikt 
illustrerad.

89:-

stIg björKMan

Some Americans 
Stig Björkman porträtt-
terar några av USAs mest 
intressanta filmskåde-
spelare genom tiderna. 

69:-

steFan günther

Klassicismens interiörer 
Stefan Günther beskriver den klassicistiska interiörens 
detaljer i dörrar, fönster och väggpaneler. 

129:-

bIrgItta holM

Victoria  
Benedictsson
Ett porträtt i helfigur av 
författaren som skrev 
fram samtidsrealismen i 
svensk litteratur. 

69:-

Paola jaCobbI

Älskade skor!
En oemotståndlig liten 
bok, nästan lika oemot-
ståndlig att läsa som att 
köpa ett par skor. 

79:-

gunnel Forsberg 
warrInger

Jenny Nyström 
En mycket rikt il-
lustrerad biografi över 
en av våra skickligaste 
konstnärer. 

99:-

torsten
gunnarsson

Carl Larsson
Boken innehåller många 
högkvalitativa repro-
duktioner av Larssons 
folkkära konstverk.

99:-

Maj-brItt andersson oCh nIna erICson

Husbibeln
Gårdar, interiörer, uthus, fäbodar. Detaljer ur män-
niskors och gårdars liv, skrivet och fotograferat med 
vördnad och stor kärlek.

99:-

thoMas erIKsson

Älskade form
Dags för nostalgi!  
Bilar och kaffekannor, 
telefoner och damm-
sugare, diskborstar  
och båtmotorer... 

129:-

MartIna bonnIer

Fashionista
En smaksäker present 
till alla modeintres-
serade. 

129:-

johanna  
davIdsson

Väskor 
Med lättsam ton, 
inspirerande bilder och 
en känsla av exklusivitet 
och klass skildras en av 
våra viktigaste acces-
soarer - väskan.

99:-

ylva elzén

Hattliv
Pillerburk, basker, 
turban, filthatt, stråhatt 
- hattar, hattar, hattar! 
Porträtt av kvinnor i 
hatt, fotograferade på 
Stockholms gator. 

59:-

roland barthes

Det ljusa rummet 
En teoretisk betraktelse 
över fotografiets egenart 
och dess förhållande till 
det skrivna ordet. 

69:-

laura joPlIn

Love, Janis
En avslöjande och unik 
biografi om den klassiska 
rockens drottning.  

79:-

robert santellI

Bob Dylan klipp-
bok: 1956-1966
Över 100 bilder, ett tret-
tiotal unika faksimiler av 
handskrivna sångtexter, 
affischer och en 60 
minuters cd-skiva!

129:-

rob sheFFIeld

Kärlek är ett  
blandband
Med utgångspunkt i 
tjugotvå olika bland-
band, berättar Rob om 
kärleken, saknaden 
och om musiken som 
förenade dem. 

59:-

sven lIndströM

Att vara Per Gessle 
Succéer och motgångar, 
popminnen och hän-
delser samlade i en 
unik, bildspäckad och 
auktoriserad biografi. 

119:-

ulF lundell

Ulf Lundell. Sånger 
1975-2007 vol 1-2
I denna unika utgåva, 
bestående av två mäktiga 
volymer i en exklusiv 
kassett, har Ulf Lundell 
samlat alla sina låtar.

249:-

Carl Magnus PalM

Abba - The Story 
Det har gått mer än 25 år 
sedan ABBA splittrades 
och de är fortfarande 
lika aktuella och 
populära. 

89:-

erIC ClaPton

Clapton 
Clapton berättar med 
egna ord om sin kar-
riär, sitt förhållande till 
musiken och den passion 
som alltid varit hans 
drivkraft. 

69:-

bob dylan

Sångtexter:  
1962-2001
Texterna är krono-
logiskt presenterade 
och ordnade i ett antal 
underavdelningar. 

129:-

Måns Ivarsson

Vill du ha din frihet 
får du ta den
Måns Ivarssons biografi 
om Ulf Lundell.

99:-

ChuCK KlosterMan

Killing yourself to live
I mer än 300 mil satt journalisten Chuck Kloster-
man bakom ratten på en silvergrå Ford Taurus och 
tänkte på döden.

Sex, droger och kalaspuffar
Otaliga artister och författare har talat för en gene-
ration, men ingen har gjort det på riktigt samma sätt 
som Chuck Klosterman. 

59:-/st

håKan lahger

Den vassa eggen 
Med albumet Den 
vassa eggen togs svensk 
rockmusik till en ny 
nivå. Texterna handlade 
om den skilsmässa som 
höll på att slita sönder 
honom.

59:-

sharon lawrenCe

Jimi Hendrix
Berättelsen om Jimi 
Hendrix, sextiotals-
ikonen som genom sin 
talang erövrade världen 
med sin gitarr. I varje ny 
årskull upptäcker nya 
fans honom.

79:-

PlayList 
Sångerna presenteras 
med texter och alla 
nödvändiga ackord, in-
tron och riff som tillhör 
låtarna. 

99:-

Till Z 
Kollegor, vänner och 
släktingar ger röst åt sina 
minnen, sin saknad och 
sin kärlek till Monica Z.

49:-

sven-bertIl taube,
Petter Karlsson

Ord och  
många visor
Sven-Bertil Taube berät-
tar om ett liv som har få 
motstycken inom svensk 
scenkonst.  

89:-

1001 album du 
måste höra innan 
du dör 
169:-

      

129:-

Klassicismens  
interiörer 

      

99:-

      

99:-

jonathan glanCey

Arkitektur

robert CuMMIng

Konst

toM ang

Fotografi

ronald bergan

Film

Klassisk musik

Oumbärliga 
referensverk 
för alla som vill 
upptäcka, upp-
leva och förstå 
dessa spän-
nande ämnena. 
Böckerna är väl 
illustrerade!

Se även sidan 12 
och 15 för liknande 
handböcker för  
dykning, hundar  
och astronomi.
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119:- /st
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bargaIns In englIsh              bargaIns In englIsh

stePhen bayley & 
terenCe Conran

Design: Intelligen-
ce Made Visible
Beautifully designed 
and beautifully written, 
this is a dynamic and 
comprehensive guide to 
design.

179:-

PIerre borhan

Men for Men
In this ground-breaking 
book the whole history of 
the genre, including the 
work of photographic 
masters as Brassai and 
August Sander, as well 
as Robert Mapplethorpe.

179:-

gareth thoMas

Led Zeppelin
Rare and classic and 
many previously unseen 
photographs document, 
in chronological order, 
the important events 
from 1968 to the present 
day.

79:-

vICtor arwas

Art Nouveau
This comprehensive text 
presents an intelligent 
and exciting view of 
some of the triumphs 
that contributed to the 
development of Art 
Nouveau.

179:-

rIChard evans

Remember the 80s
The author presents the 
best of the decade that 
gave us Madonna, the 
Walkman, breakdancing 
and countless other 
icons that changed pop 
culture forever.

49:-

MIKe evans

Marilyn Handbook
A picture-driven bio-
graphy that chronicles 
her life from the early 
photographs to the allu-
ring screen icon known 
to millions.

69:-

davId stone

Hitler’s Army
This extensively il-
lustrated title describes 
and analyses every 
significant aspect of the 
rise and fall of ’Hitler’s 
Army’ within the 
Wehrmacht.

229:-

stePhen turnbull

Samurai
Samurai tells the 
fascinating story of the 
courageous fighting men 
of early Japan.

99:-

jane benn

Rolling Stones
Tells the 45-year story of 
the band that have truly 
earned the title ’the 
greatest rock band in the 
world’.

79:-

MaC MCdIarMaId

The Ultimate 
Harley Davidson
The ultimate reference 
book on the most reve-
red motorcycle in the 
world.

129:-

tIM hIll

The Beatles
This book serves as a 
good summary of the 
now faraway but still 
exciting times created by 
JPG&R.

79:-

hans-jurgen doPP

Erotic Fantasy
This book invites you to 
take a special journey, 
one that will open up a 
vista of pleasures and 
desires.

79:-

toM reynolds

I Hate Myself and 
Want To Die
An unforgettable exa-
mination of the songs 
we all cry along to!

49:-

MIKe o’Mahony

World Art
The perfect introduction 
to art and its appre-
ciation, with over 350 
full-colour illustrations 
of works by popular and 
important artists from all 
over the world.

179:-

rosalInd orMIston 
& MIChael robInson

Art Deco
While the main focus 
for this intriguing book 
is centred on graphic 
art and illustration, 
numerous examples of 
other forms of Art Deco 
are also featured.

129:-

rosalInd orMIston 
& MIChael robInson

Art Nouveau
The rise of the Art 
Nouveau style was 
remarkable! It is explo-
red in this beautifully 
illustrated book.

129:-

501 Must-Drive 
Cars
Whether you prefer 
the more classic car 
of the 1920s or fast, 
extreme cars, this book 
has everything you need 
to know.

129:-

john blaKe

The Sea Chart
This book looks at the 
history and development 
of the chart and the 
nautical map as a means 
of safe and accurate 
seaborne navigation.

149:-

thoMas Cussans

Incredible 
Journeys
60 extraordinary 
journeys from the past 
100 years and recounts 
what happened to these 
intrepid travellers.

59:-

ChrIs rushby

Bob Dylan
The images and text in 
this book chronicle the 
public life of a unique 
talent.

79:-

tIM hIll

True Crime
Packed with more than 
1000 photographs this 
is an absorbing account 
of murder, robbery and 
mayhem from 1900 to 
the present day.

149:-

robert ParKer

The World’s Grea-
test Wine Estates
Your ultimate vintage 
reference to wine,  
lavishly illustrated.

229:-

robert gordon

The Elvis Treasures
This boxed set includes 
a CD of interviews 
and other recordings 
of Elvis’s thoughts, 
previously only available 
as bootlegs.

99:-

MIranda  
bruCe-MItFord

Signs and Symbols
From ancient hiero-
glyphs to modern-day 
graffiti, discover the 
secrets, origins and 
meanings of over 2000 
signs and symbols.

129:-

blInK

Fly: The Art of the 
Club Flyer
This is a celebration of 
the best of dance club 
flyer designs of the 
1980s.

69:-

rIChard havers

Sinatra
The definitive history of 
the man, the music and 
the myth.

129:-

t. Fuller

Guitar Chords
The 150 most essentiol 
guitar chords.

49:-

davId southwell

The History of 
Organized Crime
From the back streets of 
London to neon-soaked 
Las Vegas, organized 
crime is the world’s big-
gest and most profitable 
business.

69:-

bIll osgerby

Biker: Truth and 
Myth
Osgerby proves that 
biker groups are no 
longer limited to gangs 
of hell-raisers.

49:-

steve turner

The Beatles: The Stories Behind Every 
Beatles Song 1962-66
The Beatles: The Stories Behind Every 
Beatles Song 1967-70
Steve Turner shatters many well-worn myths and 
adds a new dimension to the Fab Four’s rich legacy.

79:-/st

arChIMedes’ 
 laboratory

Make Your Own 
3D Illusions
Includes more than 
50 press-out puzzles, 
deceptions and teasers.

79:-

nICK Freeth

The Illustrated 
Catalog of Guitars
A treasure trove of 
instrument information 
and unique pictures for 
every guitar aficionado 
or music fan.

99:-

jonathan glanCey

Modern World 
Architecture
A visually stunning and 
lavishly produced guide 
to the great buildings 
and structures of the 
modern age from around 
the world.

139:-

bruCe wexler

The Wild West 
Catalog
A treasure trove of 
information and unique 
pictures for every Wild 
West aficionado.

129:-

Max hastIngs

The Faces of World 
War II
This book remarkably 
captures the reality of 
war: the suffering as well 
as the mundane aspects 
of a world turned upside 
down.

79:-

annIe leIbowItz

American Music

199:-

      

199:-

 A gorgeous nostalgia trip to judge by the 
cover image alone! An excellent selection 
of musician portraits.

Annie Leibovitz

MIChelle olley

Ars Erotica

99:-

      

99:-

Ars Erotica brings 
together some 
of the very best 
examples from 
modern painting, 
sculpture, graphic 
design and new 
media.

denyse beaulIeu

Sex Game Book
All you’ve ever wanted 
to know about sex, but 
never dared to ask.

69:-

Charles bottoMley

Music Game Book
Featuring an assortment 
of games, puzzles, and 
trivia, this comprehen-
sive volume contains a 
wealth of information, 
detailing all there is 
to know on twentieth 
century music history.

69:-

sebastIan Izzard

Hiroshige: Sixty-
nine Stations of the 
Kisokaido
Reproduced from the 
finest surviving edition 
of a rare manuscript, this 
book paints a portrait of 
daily life in 19th century 
Japan.

279:-

jaKubowsKI & lewIs

The Mammoth Book of Illustrated 
Erotica
This up-market illustrated volume offers a massive 
gallery of stunning images by eighty photographers

49:-

Peter Morse (ed.)

Hokusai
Each print is accom-
panied by the poem, in 
Japanese and English, a 
biographical note on the 
poet and by comments 
on literary and artistic 
intention and execution.

279:-

      

49:-
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resor & FrItId             sPråK & uPPslagsverK

joshua PIven

I värsta fall 
När du har läst denna 
bok vet du precis hur 
du ska bete dig om en 
tarantel klättrar upp för 
ditt ben, om tidvattnet 
suger ut dig till havs och 
hur du avlägsnar iglar.

59:-

500 motorcyklar
De 500 mest betydelse-
fulla motorcyklarna. 
Detaljerad fakta om alla 
modellerna.

99:-

500 sportbilar
De 500 mest berömda 
sportbilarna. Detaljerad 
fakta om alla model-
lerna.

99:-

PhIlIP jarrett

Fantastiska flygplan
I snygg retrostil sam-
manfattas flygets historia 
och alla de banbrytande 
flygplansmodellerna 
presenteras, såväl civila 
som militära.

79:-

Barcelona, Thailand
Gran Canaria,  Paris 
New York 
49:-/st

KarIn MentzIng

Långfärdskajak 
Handboken för såväl 
nybörjaren som den mer 
erfarne paddlaren. 

69:-

julIan Pottage

Bridgeboken 
Den här boken lär dig 
tekniken, allt du kan 
tänkas behöva veta för 
att bli en bra bridge-
spelare. 

79:-

Stora  
korsordsboken 3
Massor av lättsamma och 
kluriga utmaningar för 
alla åldrar! 

59:-

edward CraIg

Golfdoktorn 
En golfbok som ger 
både snabbkurer under 
spelets gång och mer 
långsiktiga tränings-
förslag. 

49:-

Monty halls oCh 
MIranda
KrestovnIKoFF

Dykning
I denna faktaspäckade 
handbok får du veta 
exakt vilken utrustning 
du behöver och hur den 
fungerar. 

119:-

FredrIK hansson 
oCh lennart  
nIlsson

Rimlexikon
35.000 ord fördelade på 
över 3.200 slutrim som 
förhoppningsvis under-
lättar rimmandet. 

69:-

Kurt johannesson

Svensk retorik
Kurt Johannesson ger 
oss här retorikens hela 
svenska historia. 

69:-

Nya sudoku för alla 
- varje dag
Ett nytt sudoku, varje 
dag, hela året! 

29:-

Prismas engelska 
ordbok
Ca 90.000 ord och 
fraser.

129:-

Prismas lilla engelska ordbok
Prismas lilla franska ordbok
Prismas lilla italienska ordbok
Prismas lilla spanska ordbok 
Prismas lilla tyska ordbok 

59:-/st

Prismas lilla…
Prismas lilla… är aktuell och lättanvänd.  
Dubbelvolymen har ett behändigt format  
och ett innehåll som täcker de flesta  
användares behov.

Libers världsatlas
Upplev atmosfären, 
läs om historien och 
få snabbfakta om alla 
länder; statsformer, 
klimatzoner mm.

99:-

London gata 
för gata
En praktisk kartbok över 
hela London som visar 
allt du behöver veta som 
turist. 302 fullmatade 
sidor i fickformat.  

69:-

svante björKuM

Stockholm: En resa 
i tiden
Denna vackra bok om 
huvudstaden skildrar 
mycket åskådligt Stock-
holm förr och nu. 

99:-

Med egna ögon 
Här får vi möta några 
av de 300 senaste årens 
främsta upptäcktsresan-
den, David Livingstone, 
Thor Heyerdahl m fl.

149:-

Sverige Atlas & 
Guide 2010
Upplevelsekartor och 
guider till utflyktsmål 
och sevärdheter.

89:-

joe CaMeron

IQ Utmaningen
Sätt din tankeskärpa 
på prov med de här 
utmanande och finurliga 
problemen.

59:-

Stora 
aktivitetsboken 
Fullproppad med spel, 
pussel, aktiviteter och 
lekar. Här hitta du mas-
sor att göra.

59:-

      

99:-

      

69:-

      

99:-

      

149:-

      

89:-

Praktiska guider
Enkla och behändiga reseguider  
sprängfyllda med information och  
tips där överskådlighet och fakta  
får stå i första rummet.  

      

49:- /st

Allt du  
behöver veta 

149:-

Bonniers  
uppslagsbok

169:-

      

149:-
      

169:-

Varför är vatten morgondagens olja? 
Hur fungerar en jetmotor? Vad är så 
fantastiskt med Leonardo da Vincis 
Mona Lisa? Kommer biochips att för-
ändra världen? Vad händer efter döden?

I Bonniers uppslagsbok har svenska ämnes-
experter med hjälp av 41000 uppslagsord  
och mer än 3000 foton, kartor, teckningar 
och genomarbetade grafiska illustrationer 
samlat sitt kunnande. Uppslagsboken är 
genomillustrerad i färg.   

Bonniers  
svenska ordbok
Bonniers Svenska Ordbok, BSO 
- den Bildande, Superaktuella 
och Oumbärliga ordboken! 

99:-

Bonniers  
synonymordbok
En oumbärlig hjälp för den som 
vill variera och komplettera sitt ord-
förråd och berika sitt skrivande. 

99:-

      

99:- /st

Världens  
100 underverk
Här presenteras 100 av de 
fem världsdelarnas mest 
sevärda och oförglömliga 
många underverk. 

99:-

      

99:-

Till när och fjärran

Allt du behöver veta Bonniers uppslagsbok
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trädgård         natur, djur & naturvetensKaP

bertIl K Månsson

Sommarblommor 
Sommarblommor är 
blommorna som snabbt 
kan rädda en rabatt 
genom att låta en ny färg 
ge nytt liv åt arrang-
emanget. 

99:-

sIv Key nIlson

Lättjans trädgård
Det här är en bok för den 
som älskar sin trädgård, 
men som behöver lite 
enklare utvägar för att få 
tiden att räcka till.

89:-

bo nylén

Vilda bär
Allt du behöver veta om 
våra vilda bär!

69:-

yvonne dengIn,
nIna dreyer
hensley

En blommande 
trädgård 
En underbar trädgårds-
bok som handlar om 
hur man får rabatterna 
vackra.

99:-

sarah Ford

Sniglar, småkryp och 
andra inkräktare 
Massor av underhål-
lande, organiska, strate-
giska, roliga och kemiska 
sätt att skydda trädgår-
den mot grannskapets 
katter, slemmiga sniglar 
och flygande odjur. 

49:-

sue PhIllIPs

Prismas stora bok 
om den lilla träd-
gården
Den här boken tar upp 
alla glädjeämnen och 
utmaningar med att odla 
framgångsrikt i en liten 
trädgård. 

99:-

susanna rosén

100 orkidéer 
En introduktion till 
orkidéernas värld, lika 
spännande vare sig man 
är en hängiven orkidé-
odlare eller nöjer sig med 
vita brudorkidéer för att 
förgylla vardagen. 

59:-

eva rönnbloM

Sätt kärnor, frön 
och knölar
Det går att odla fler väx-
ter än man tror hemma i 
det egna fönstret. 

79:-

åKe truedsson

Frukt och bär
Här presenteras 50 
läckra nyttigheter med 
bl a historik, sortval, 
näringsinnehåll och 
användningsområden.

89:-

lena Israelsson

Handbok för  
köksträdgården 
Här presenteras alla 
grönsaker, kryddor och 
bär som kan odlas i en 
svensk köksträdgård.

129:-

andI Clevely

Odla i krukor
Läckra designidéer, 
tips om val av växter 
och krukor och förstås 
många goda råd om det 
jordnära arbetet.

69:-

andI Clevely

Trädgård i stan
Bakgårdar, balkonger, 
takterrasser, grönytor 
kring husen ... det finns 
många möjligheter att 
ha en trädgårdsoas mitt 
i stan. 

69:-

bertIl K dagsberg

Planera trädgården
Boken fokuserar på planering av tre olika typer av 
trädgårdar den gamla trädgården, radhusträdgården 
och villaträdgården i förorten.  

89:-

Clas svahn

Stora boken om 
naturfenomen 
Ögonvittnesskildringar 
från människor som 
varit nära att träffas av 
klotblixtar, utsatts för 
märkliga åsknedslag, 
sett jättevågor slå in och 
mycket mer.

79:-

Ian rIdPath

Astronomi
Astronomi är en av de 
få vetenskaper inom 
vilka amatörer fort-
farande kan komma med 
värdefulla bidrag till 
forskningen, vilket gör 
den till en extra spän-
nande hobby.  

119:-

ulF danIelsson

Den bästa av 
världar
Följ med på en resa 
genom årmiljarder, 
från universums första 
ögonblick, fram till ett 
universum som vaknat 
till liv och medvetande. 

79:-

wIllIaM MICKleM

Stora boken om 
ridning
Från ryttarens grund-
utbildning till avancerat 
tävlingsarbete.

149:-

MelIssa jo MIllan

Cesar och hans 
hundar
Cesar Milan berättar 
personligt om sitt arbete 
med störda hundar.

59:-

nICola jane  
swInney

Världens hästraser
En rikt illustrerad upp-
slagsbok över världens 
hästraser som samtidigt 
är en resa i historien. 

99:-

bruCe Fogle

Hundar
I denna fullmatade och 
rikligt illustrerade hand-
bok får du lära dig mer 
om våra fyrfota vänner. 

119:-

john MCewen

Djurdoktorn: Häst
En heltäckande och 
praktisk handbok om 
hästens hälsa

99:-

Inger jalaKas

Agility 
Allt du behöver veta om 
hinderinlärning och 
handling, kommando-
ord och kroppsspråk, 
motivation och belöning, 
samarbete, kontakt och 
konsekvens.

99:-

anders hallgren

Uppslagsbok i 
hundpsykologi 
Boken innehåller ca 
1000 uppslagsord och är 
en guldgruva för var och 
en som är intresserad av 
hundars beteende. 

69:-

Mette Klavenes

Lyckas med 
hunden 
För dig som precis har 
skaffat valp och vill 
att den ska utvecklas 
till en harmonisk och 
välmående hund, inte 
argsint vilde. 

89:-

Carl-FredrIK
lundevall,
gebbe björKMan

Vilda växter i 
norden
Denna bok porträtterar 
ca 370 av de vanligaste 
vilda växterna i vår sko-
gar, ängar, stränder, 
sjöar och fjäll. 

129:-

björn
bergenholtz

Vid fågelbordet 
Sveriges 30 vanligaste 
fågelarter. Fåglar som du 
lockar fram med hjälp 
av fågelfrön, talgbollar, 
jordnötter och något 
gammalt äpple. 

49:-

björn
bergenholtz

Vid fågelholken 
En utmärkt faktabok 
om fåglar och livet 
vid - och runt omkring 
fågelholken.

49:-

jan danIelson

Bondeboken
Om de gamla växterna, 
sysslorna och tradi-
tionerna.

99:-

PeneloPe hobhouse

På jakt efter paradiset
Följ med författaren genom ett urval av världens 
främsta anläggningar. 

129:-

Per ahlIn,
björn stenholM,
anIta sundMan

Astronomisk  
uppslagsbok
Passar såväl den drivne 
amatörastronomen som 
skolklassen och den 
intresserade privatper-
sonen.

129:-

      

99:-

ChrIstel Kvant oCh Inger PalMstIerna

Vår trädgårdsbok

99:-

Fakta, inspiration, 
kunskap och glädje 
förmedlat av landets 
kunnigaste trädgårds-
skribenter.

      

89:-

      

129:-

      

99:-
Peter hayMan,
rob huMe,
lars IMby

Nya fågelboken
Fina foton och vackra, 
tydliga akvareller och 
teckningar av typiska 
detaljer. 

99:-
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129:-

        Mat & dryCKMat & dryCK        

sara begner

Saras kök
Här finns bland annat 
libanesisk linssoppa, 
rispappersrullar, nu-
delsallad med nötter, 
carpachio med tonfisk 
och lime, svensk sushi 
och lammfilésallad. 

79:-

anna & Fanny
bergenströM

Under 
valnötsträdet
17 kapitel fyllda med 
kryddoftande maträtter, 
ljuvliga desserter, bröd 
och bakverk.

149:-

soPhIe braIMbrIdge,
jo glynn

Maten från Italien
Här finns recept på: anti-
pasto, sallad & soppor, 
fisk & skaldjur, fågel, vilt 
& kött, grönsaker, pizza 
& bröd, polenta, ris & 
pasta och desserter. 

129:-

lInda CollIster

Brownies, blondies 
& kladdkakor
I denna bok har 
chokladfantasten Linda 
Collister bullat upp med 
en mängd nybakade 
läckerheter. 

49:-

Klara desser

Klaras GI-mat 
Spännande recept med 
lågt GI för den som vill 
gå ned i vikt och minska 
risken för diabetes och 
hjärt- och kärlsjuk-
domar. 

79:-

stIna algotson 
oCh FredrIK  
Karlsson

Bröd för alla sinnen
Många bröd går 
snabbt att baka och 
andra kräver mer tid och 
omsorg, men alla smakar 
verkligen bröd.

99:-

Mat i långpanna
Mat till många? Lite 
bråttom dessutom? Med 
en långpanna i ugnen är 
det roligt att vara många! 

59:-

MonIKa ahlberg

Monikas bästa menyer - för hösten
Monikas bästa menyer  - för sommaren
Monikas bästa menyer - för vintern
Monikas bästa menyer - för våren
Lättlagade och härliga recept för både fest och vardag!

89:-/st

Blixtkakor
Bästa bullarna
Långpannans lov
Den så kallade Kyrkkaffeserien med recept på det 
godaste från fikaborden.

59:-/st

Den ultimata 
barboken
Ett imponerande och 
rikt illustrerat praktverk 
som spänner över en 
hel värd och historia 
av starkvin, sprit och 
cocktails.

169:-

MarC a hoFFMann

Whisky 
Denna rikt illustrerade 
bok är en hyllning till 
whiskyn - ett kulturarv 
med lång tradition. 

99:-

tIna nordströM

Tinas kök 
Massor med inspirerande 
recept och dessutom en 
hel del grundläggande 
kunskap. 

79:-

örjan westerlund

En handbok: 
Whisky
Destillerade kunskaper 
om whisky berättade 
på så enkelt sätt att du 
kan tro att du är på en 
provning. 

49:-

davId wIshart

Single malt whisky 
Grundbok för alla älska-
re av single malt whisky. 
Här får man veta mer om 
det goda - från Aberfeldy 
till Tullibardine! 

99:-

jaCob wIsMar

Jacobs hälsokök 
Ett nytt sätt att planera, 
laga och kombinera 
maträtter som ger dig 
hälsosamma och mättan-
de frukostar, moderna 
omeletter, härliga tapas 
och nyttiga pytter. 

99:-

MIa öhrn

Klassiska kakor på 
nytt vis
Klassiker som kanel-
hjärtan, jitterbuggar 
och kärleksmums är 
med, men också helt 
nyskapade recept!

59:-

JaMie oliver

Hemma hos Jamie
Jamie har flyttat ut på 
landet! I recept av alla 
de slag utgår han från 
vad naturen för tillfället 
har att bjuda på. 

129:-

Maud onnerMarK

Lättlagade menyer
Massor av lättlagade 
menyer för både vardag 
och fest. 

59:-

FredrIK Paulún,
KarolIIna Paulún

Paulúns GI-månad
Månadsmeny för en 
smalare och friskare 
kropp.

79:-

jonny Pålsson

Groggar och andra 
långa drinkar
Här får du både 
ursprunget till och histo-
rien bakom en drink plus 
receptet.

29:-

MattIas ulIn

En handbok: 
Champagne
En handbok champagne 
lär läsaren om skillnaden 
mellan cava, crémant 
och annan mosseaux. 

49:-

eja nIlsson

Stora boken  
om grytor och 
gratänger
Eja Nilsson bjuder här på 
de bästa grytorna med 
inspiration från världens 
många kök.

59:-

Kåre halldén

Champagne
Här finns det mesta som 
är värt att veta om den 
pärlande drycken. 

79:-

jan hedh

Sylt och marmelad
Sveriges ledande socker-
bagare och okrönte 
chokladkung lär oss 
koka genuina sylter, 
marmelader och geléer. 

129:-

CarolIne hoFberg

Pajer
Caroline Hofberg har 
samlat ett 60-tal av 
sina bästa mat- och 
dessertpajer. 

79:-

Charlotte
jenKInson

Stora kökskolan
Med en bra bas och en 
stadig grund att stå på 
kan du börja brodera ut 
dina matlagningskonster 
och våga variera rätterna 
efter egna idéer.

99:-

elIsabeth
johansson

Bär & bakverk
Personliga beskrivning-
ar av 16 svenska bär samt 
okomplicerade recept 
på såväl enkla smulpajer 
som mer avancerade 
moussebitar och tårtor. 

99:-

ola laurItzson,
ulrIKa davIdsson

Våra bästa  
GI-recept 
En fräsch och aktuell 
kokbok med de bästa 
recepten på mat utan 
socker och snabba  
kolhydrater!

99:-

Mera  
Fredagsgourmet 
En mängd goda mid-
dagsförslag som inte tar 
så lång tid att laga. 

99:-

steFan edMan,
bo thunberg

Matsmart
En bok för alla som 
älskar mat, som funderar 
över vår tids mat och som 
vill spana efter nya goda 
trender.

99:-

FredrIK erIKsson,
bIrgIt heMberg

Bonniers kokbok
En rad av Sveriges 
främsta kockar och 
matskribenter på över 
1.500 recept, alla lätta 
att lyckas med. 

119:-

roland erIKsson

Cognac
En handbok cognac går 
igenom grunderna om 
tillverkningen liksom 
en del tips om cognacens 
bästa vänner.

49:-

jan-erIK hagboM

Sill & Co
Jan-Erik Hagbom hjäl-
per oss att få ny härlig 
inspiration till sillarätter 
för alla tillfällen.

39:-

Rutiga kokboken 
Rutiga kokboken är 
baskokboken som ger 
svar på det mesta och 
som innehåller alla 
grundrecept som behövs 
i ett hem.

99:-

Sju sorters kakor
Sedan 1945 har denna 
populära bakbok bjudit 
på läckra småkakor, 
vetebröd, mjuka kakor, 
tårtor m.m. som förgyller 
kakfaten.

39:-

Rutigt
i alla
kök!

      

99:-

      

39:-

leif MannerStröM,
JeSper lindberG

Mannerströms skaldjur
Skaldjur är en bok för glädje och 
njutning! Kockarnas kock lagar 
till de skaldjur som finns i svenska 
vatten, och lite till.

129:-

leif MannerStröM

Husmanskonst
Ett inbjudande praktverk med 
det mesta man behöver veta om 
älskade rätter som ärtsoppa med 
fläsk, mormors, pappas och hans 
egna köttbullar, skomakarlåda, 
kroppkakor, får i kål, fläsklägg 
med rotmos? ja, alla välkända 
läckerheter man kan önska.

129:-

      

129:-

      

129:-

1001 cocktails
Allt du behöver veta om drinkblandningens konst, 
från information om nödvändiga tillbehör till 
ordlistor och alternativ.    

119:-

      

119:-

      

89:- /st

      

59:- /st

Mannerström
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Innehåller 5 fIlmer:

KoKersKans äventyr • Fem små grisar • 

Den KiDnappaDe pojKen •  

Den öDesDigra måltiDen • samvetsKval
Originaltitel:  poirot - tHE CLApHAM CooK/ FiVE LittLE piGS/ tHE JoHNNY WAVErLY/  

tHE FoUr AND tWENtY BLACKBirDS/ tHE SAD CYprESS

Speltid: 5 tim 37 min rek. från 11 år Inspelad: 1989/2003 thriller

Texter: svenska, norska, danska, finska och isländska
Engelskt tal
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Kokerskans äventyr

Poirot är inte särkskilt entusiastisk när en mrs Todd ber honom leta reda på en 

kokerska. Han blir mycket förolämpad när hon plötsligt avskedar honom och bara 

ger honom en guinea för besväret. Inget mysterium är för litet för Hercule Poirot 

och när han har tagit sig an ett fall så ser han till att lösa det. Dessutom har Poirot 

insett att kokerskans försvinnande inte är så oskyldigt som det verkar.

Fem små grisar
Agatha Christies världsberömda detektiv Hercule Poirot tar sig an ett ökänt 

mordfall som inträffade för 14 år sedan. Caroline Crane (Rachel Stirling) hängdes 

för mordet på sin man, en färgstark konstnär, uppenbarligen ett passionsdrama 

efter att han hade skrutit om ännu en kärleksaffär. Deras 21-åriga dotter återvänder 

från Kanada och får veta vad som hänt hennes föräldrar och övertygar Poirot att 

undersöka fallet på nytt.

Den kidnappade pojken

Poirot bli ombedd att undersöka en rad kidnappningshot mot en förmögen 

aristokrats treåriga son. Men när han väl har installerat sig på Waverly court börjar 

Poirot fatta misstankar mot barnets föräldrar - i synnerhet när tjänstefolket plötsligt 

avskedas. Avsaknaden av en kokerska tvingar Poirot och Hastings (Hugh Fraser) att 

leta efter ett anständigt mål mat någon annanstans, vilket i sin tur leder till att de 

får viktig information om den planerade kidnappningen.

Den ödesdigra måltiden

Poirot äter middag på en grillrestaurang i London när den framstående konstnären 

Henry Gascoigne kommer dit för att inta sin sedvanliga måltid. Morgonen därpå 

läser en förvånad Poirot i tidningen att konstnären har hittats död. När obduktionen 

avslöjar att Gascoigne knappt hade ätit någonting före sin död, drar Poirot 

slutsatsen att denne har blivit mördad och att det i själva verket var mördaren han 

såg på restaurangen.

samvetskval
En spännande mordgåta med Hercule Poirot som tvingas tävla mot klockan för 

att rädda livet på en kvinna dödsdömd för att ha begått dubbelmord. När Elinor 

Carlisle (Elisabeth Dermot Walsh) fälls för att ha dödat både hennes moster och 

hennes kärleksrival får Poirot en känsla av att någonting inte stämmer. Trots alla 

bevis mot kvinnan är det möjligt att ett litet bevis kan få fallet att ta en annan 

vändning.

en fantastisk nyinspelning av agatha Christies kände belgiska  

detektiv Hercule poirot (David suchet) som alltid hamnar i oförklarliga mysterier  

med sin vän kapten Hastings (Hugh Fraser). Från england till medelhavet tar han upp  

kampen mot mördare, tjuvar och bedragare i en fängslande bana av olika brott. 

David suchet  hugh fraser  elisabeth Dermot Walsh  rachel stirling  toby stephens  gemma Jones  marc Warren  Diana Quick  Kelly reilly   

Paul mcgann  rupert Penry-Jones  Writer: Clive exton Director: edward Bennett Producer: nick elliott, Brian eastman 

Production Company: itv Production with a & e television networks and agatha Christie ltd (a Chorion Company)

Originaltitel: A touch of frost – cAre And Protection/ not with Kindness/ conclusions

Speltid: 5 tim 8 min rek. från 11 år Inspelad: 1992
thriller

Texter: svenska, norska, danska, finska och isländska
engelskt tal
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En skyddande hand

Av misstag gräver Kommissarie Frost upp ett 30 år gammalt 

skelett fastkedjat vid ett tomt men låst kassaskrin när han letar 

efter ett försvunnet barn.  Samtidigt tar han hand om  

sin dödsjuka hustru.

Onda avsikter
Dentonpolisen brottas med hot, dödsfall, mordbrand och 

personal-brist. Men Frost har fullt upp med att utreda ett  

fall med en kvinna som mottagit hotfulla telefonsamtal i 

samband med mordet på en tonårsflicka.

slutsatser
Kommissarie Frost får en ny kollega. Tillsammans utreder 

de ett rån på ett exklusivt kasino med en tuff kvinnlig chef. 

De får också ta tag i en smitningsolycka där en pensionär 

lämnas svårt skadad. De misstänker att sonen till en 

parlamentsledamot kan vara inblandad.

i ”Ett fall för Frost”, en av storbritanniens populäraste tv-serier, spelar David Jason 

kriminalkommissarie Jack Frost - en okonventionell polis som ömmar för de svaga 

och har en intuitiv känsla för moralisk rättvisa. Med sitt slarviga, oorganiserade och 

respektlösa sätt drar han till sig problem som en magnet.  

DaviD Jason  BruCe aleXanDer  neil PhilliPs  linDY WhiteforD  Bill steWart   

matt BarDoCK  Paul moriartY  stuart Barren  tonY haYgarth  

Writer riCharD harris  ChristoPher russell  Director Don leaver  DaviD reYnolDs   

Production Company YorKshire
www.crimetime.se

Innehåller 3 fIlmer:

Ett högt pris

OpEratiOn nadinE

själavårdarEn

Originaltitel: PRIME SUSPECT - A PRICE TO PAY/ OPERATION NADINE/ THE KEEPER OF SOULS

Speltid: 10 tim 11 min Rek. från 11 år Inspelad: 1991/1992/1993 Thriller

Texter: svenska, norska, danska och finska
Engelskt tal
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Ett högt pris
När kriminalkommissarie Jane Tennison tar över en 

mordutredning sätts hennes skicklighet på prov.  

Hon kommer en mutskandal inom poliskåren på spåren...

Operation nadine
En ung kvinnas kropp hittas nergrävd. Tennisons 

arbetsinsats kompliceras av yttre faktorer som påverkar 

hennes förmåga att hitta mördaren.

själavårdaren
Jane Tennison börjar sitt nya jobb som chef på sedlighets-

roteln. I hennes första uppdrag får hon tackla homofobi 

då en ung man bränns ihjäl i en lägenhet som tillhör en 

transexuell cabaret-artist.

internationella skådespelerskan helen Mirren (Kalenderflickorna, gosford park) 

vann en Emmy för sin roll som tuffa, kedjerökande kriminalkommissarien  

jane tennison i detta starka kriminaldrama.

starring: helen mirren  Producer: Don leaver Paul marCus executive Producer: sallY heaD  

Writer: lYnDa la Plante allan CuBitt music by: stePhen WarBeCK Director: Chris menaul John striCKlanD DaviD DrurY
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Innehåller 3 fIlmer:
DöDen i Jericho

nicholas Quinns tysta värlD

sJälamässa

Originaltitel: INSPECTOR MORSE - DEAD OF JERICHO/ SILENT WORLD OF NICHOLAS QUINN, THE/ SERVICE OF ALL THE DEAD, THE
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Döden i Jericho
Den gåtfulla Kommissarie Morse undersöker pianolärarinnan 

Anna Stavelys död. Vid första anblick talar bevisen för 

självmord, men Morse tvivlar av personliga skäl. Assistent 

Lewis hjälper till omedveten om att han i framtiden kommer 

att bli Morses ständiga följeslagare. Med Patrick Troughton  

(Doctor Who) och Gemma Jones (Sense and Sensibility).

nicholas Quinns tysta värld

Morse och Lewis utreder fusk på Oxford Universitet. När 

en döv medlem av betygsnämnden hittas mördad försöker 

Morse väva samman ledtrådarna. Är den attraktiva Monica 

inblandad? Med Barbara Flynn (Wives and Daughters).

själamässa
En präst i en stillsam landsortskyrka hittas död med en 

kniv i bröstet. Mördaren är på fri fot och de djävulska 

morden fortsätter ett efter ett. Morse får hjälp från kyrkans 

städerska, och känner en stark attraktion till henne Med John 

Norrington (The Unknown Soldier, David Copperfield).

Kommissarie morse (John thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl,  

öra för klassisk musik och näsa för brott. hans assistent lewis (Kevin Whatley)  

är en jordnära person, och hans förmåga för att se detaljer har räddat  

morse ur knipa mer än en gång.

screenplay by Julian mitChell anthonY minghella Produced by KennY mcBain Directed by Peter hammonD  

Brian ParKer alastair reiD executive Producer teD ChilDs a Zenith Production for Central inDePenDent television  

Based on the novel by Colin DeXter music by Barrington Pheloung

Originaltitel:  miss marple – mUrDer aT THe ViCaraGe/ 4.50 FrOm paDDiNGTON/  

THe BODY iN THe liBrarY/ a mUrDer is aNNOUNCeD
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Mordet i prästgården
När kyrkoherden i miss Marples hemby i förtvivlan utbrister att den som mördar 

överste Prothero skulle göra världen en tjänst, inser han inte att det är något han 

kommer att ångra. När översten mördas i prästgården blir listan över misstänkta 

lång eftersom han har lyckats skaffa sig många fiender i byn. Miss Marple, som 

återhämtar sig från sviterna efter en olycka, är i en perfekt position att ta sig an 

fallet.

4:50 från paddington
Två tåg åker en kort stund jämsides just när de rusar förbi ett lantgods. Till sin fasa 

blir miss Marples väninna Mrs McGillicuddy (Pam Ferris) vittne till hur en man i 

en förbipasserande vagn brutalt stryper en okänd kvinna. Eftersom man inte hittar 

någon kropp tror polisen att hon bara har drömt. Miss Marple är övertygad om att 

svaret finns hos den olyckliga familjen som äger godset. Hon övertygar en ung 

väninna att utge sig för att vara hushållerska och samla in ledtrådar åt henne.

Liket i biblioteket
Miss Marples väninna Dolly Bantry ber om hjälp när hon och hennes man hittar 

en mystisk kvinna död i sitt bibliotek. När man får veta att en dansvärdinna har 

försvunnit från hotellet där hon arbetade så verkar offret, om inte mördaren, 

vara identifierad. Men när ännu ett lik dyker upp så inser miss Marple (Geraldine 

McEwan) att orsaken till mordet går tillbaka till en tidigare tragedi och att både 

kärlek, pengar och ensamhet spelar en viktig roll. 

ett mord annonseras
En annons som tillännager datum och plats för ett förestående mord får en hel 

by att surra av nyfikenhet. Även om alla är övertygade om att det är ett skämt så 

samlas en folkmassa vid Letitia Blacklocks hus vid utsatt tid. Plötsligt släcks ljuset 

och en revolverman skjuter in i rummet. När ljuset tänds är Letitia skadad och den 

okände revolvermannen ligger död. Miss Marple, som är och hälsar på en gammal 

vän i byn, kan inte motstå att ta sig an utredningen.

i denna agatha Christies skarpsinniga och frågvisa karaktär miss Jane Marple 

(Geraldine McEwan) gömmer sig oanade talanger. Med hennes starka intuition  

och otroliga iakttagelseförmåga hamnar miss Marple i mystiska mordfall  

som hon tar sig an med en hel del humor på vägen.

geralDine mcewan  JOanna lumley  Derek JacObi  simOn callOw  Jack DavenpOrt  Janet mcteer  JasOn flemyng  herbert lOm  rachael stirling   

tara fitzgeralD  stephen tOmpkinsOn  miriam margOlyes ian richarDsOn  aDam garcia  zO wanamaker  rObert pugh  keeley hawes  virginia mckenna   

elaine paige  cherie lunghi  frances barber   tim mcinnerny   niamh cusack  JOhn hannah  amanDa hOlDen  DaviD warner  Jenny agutter   

written by stephen churchett and stewart harcOurt  producer matthew reaD  ”murDer at the vicarage” directed by JOhn stricklanD  ”4.50 frOm paDDingtOn” directed 

by  DiarmuiD lawrence  adapted by stephen churchett  ”the bODy in the library” directed by anDy wilsOn  adapted by kevin elyOt  ”a murDer is annOunceD” directed by 

charles palmer  based on the book by agatha christie  production company itv prODuctiOns in association with wgbh bOstOn and agatha christie ltD. (a chOriOn cOmpany) 

www.crimetime.se
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Innehåller 3 fIlmer:
PaPPas lilla flicka

Till MinneT av edward
GaMla synder

Originaltitel: INSPECTOR LYNLEY - A GREAT DELIvERENCE/ WELL-SChOOLED IN muRDER/ PAYmENT IN bLOOD

Speltid: 5 tim 23 min Rek. från 11 år Inspelad: 2001/2002 Thriller

Texter: svenska, norska, danska och finska Engelskt tal

www.sf.se

©BBC. DISTrIBuTeD unDer lICenSe By 2 enTerTaIn VIDeO lTD. BBC anD The BBC lOgO are TraDemarkS Of The 
BrITISh BrOaDCaSTIng COrpOraTIOn anD are uSeD unDer lICenSe © BBC lOgO © BBC1996
marknadsförs av aB SVenSk fIlmInDuSTrI, 169 86 Stockholm.

 KÖPFILm - Denna DVD-video är avsedd för privat bruk och får endast försäljas till konsument. för uthyrning krävs att tillstånd inhämtas från 
rättighetsägaren. programinnehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. all annan visning och vidarespridning är förbjuden. filmen får ej heller kopieras.

Distribution: aB SVenSk fIlmInDuSTrI.  
ansvarig utgivare: rasmus ramstad.

Dessa filmer har tiDigare varit utgivna meD annat omslag.

Pappas lilla flicka
De nya kollegorna Lynely och Havers åker till Yorkshires 
hedar för att utreda halshuggningen av lantbrukaren William 
Tey. Han har hittats död framför fötterna på sin tonårsdotter, 
som var täckt av blod och alltför chockad för att kunna berätta 
vad som hänt.

Till minnet av edward
En gammal skolkamrat ber Lynley om hjälp med att hitta 
sin pojke som har försvunnit från en internatskola. Pojken 
hittas mördad, och Lynley förstår bättre än någon annan vilka 
spänningar som kan finnas i en så sluten miljö. En miljö som 
påminner honom om hans egen barndom. 

Gamla synder
När den framstående pjäsförfattarinnan Joy Sinclair hittas 
död, skickas Lynley och Havers till Scottlands västkust för 
att leda utredningen. De misstänkta är glamourösa film- 
och teaterstjärnor. Havers tar sig an fallet med sin vanliga 
humor och skepsis, men Lynleys omdöme påverkas av att 
en bekant, Helen Clyde, dyker upp.

i den här serien om nutida mordgåtor, som bygger på elizabeth Georges bästsäljare, 
träffar vi scotland yards mest osannolika par: den stilige aristokratkommissarien Thomas 
lynley och hans luggslitna högra hand inspektör Barbara Havers. när de löst sitt första 

fall bortser de från sina olikheter och blir ett mycket effektivt team.

Based on the novels By eliZaBeth george Produced By ruth Baumgarten Directed By roBert Young  
Kim flitCroft riCharD laXton Written By liZZie miCKerY valerie WinDsor simon BloCK  

music is especially composed by roBert loCKhart starring nathaniel ParKer and sharon small 
a BBC/WgBh Boston co-production Distributed under license from BBC Worldwide ltd

1.78:1

hälsa & Må bra dvd

MajlIs hagenMalM 
oCh solveIg 
hagenMalM

Homeopati och 
healing
Homeopatisk medicin 
är säker, mild och ef-
fektiv och kan påverka 
kroppen mycket djupt på 
både kort och lång sikt. 

49:-

eleanor MCKenzIe

Kamasutra för 
kvinnor
Nya, sensuella 
dimensioner med klart 
fokus på den kvinnliga 
njutningen.

69:-

nIna MIsvaer

Barnets första 
sex år 
En modern grundbok 
om barnets utveckling, 
barnuppfostran, första 
hjälpen vid sjukdom, tips 
för parförhållandet och 
mycket mer. 

89:-

danIel gIlbert

Snubbla på lyckan
Underhållande och 
öppenhjärtigt avslöjar 
Daniel Gilbert hur vår 
hjärna fungerar och 
varför vägen till lycka 
aldrig är så rak som vi 
hoppas.

89:-

Tolka dina  
drömmar
Ett drömlexikon som ger 
oss en bättre bild av vilka 
vi innerst inne är, vad 
vi längtar efter och är 
rädda för. 

59:-

jerKer hetta, lars ströM oCh  
rIChard Pettersson

Bli fri från dina sömnproblem 
När du ska till att somna sätter tankemaskineriet 
igång och plötsligt är du inte ett dugg sömnig. 
Kanske känner du igen dig?

69:-

MartIn 
lloyd-ellIott

Det erotiska 
kroppsspråket
Ett förstulet ögonkast, 
en lätt beröring...  
Signaler vi sänder när vi 
är attraherade av någon. 

59:-

gunIlla
bergensten

Familjens projekt-
ledare säger upp sig
Läs boken om hur man 
gör för att skapa äkta 
jämställdhet!

79:-

steve & shaaron bIddulPh

Trygga föräldrar och glada barn 
Över 30 aktivitetssidor med förslag till praktiska 
saker att göra som passar det stadium ditt barn 
befinner sig i.

79:-

tal ben-shahar

Lyckligare 
Författaren hjälper 
dig förstå vad lycka verk-
ligen är och hur du kan 
lära dig att nå lycka i det 
dagliga livet. 

89:-

henrIK Fexeus

Konsten att läsa 
tankar
En humoristisk, insikts-
rik handbok om psykolo-
gisk manipulation.

69:-

IngalIll roos

Kärlekens energi 
Lär dig ge och ta emot 
kärlekens positiva kraft! 

69:-

Malou von sIvers,
göran sjönell

Ditt barn
Den här boken handlar 
om mycket mer än 
snuvor och prickar!

79:-

rIta trIeger

Yoga för rygg och 
nacke
En rad olika 10-minu-
tersövningar att göra 
varje dag för att mjukt 
och försiktigt sträcka ut 
ryggen och stärka rygg- 
och nackmuskler. 

79:-

PatrICIa
tudor-sandahl

I tacksamhetens 
tecken
Denna bok handlar om 
tacksamhet: vad den ger, 
vad den kan kosta och 
hur man övar sig i den. 

79:-

torben wIese

Bryt vanan och nå 
dina mål
Vanans makt är stor. 
Men om du vill utvecklas 
ska du se över dina vanor 
och ta makten över 
ditt liv.

79:-

MarIon rosen,
susan brenner

Rosenmetoden
Kroppsbehandling 
vars syfte är att ”locka 
fram” omedvetna eller 
undertryckta minnen 
som lagrats i kroppen.

69:-

Elsa Beskow Box

99:-

Det var en gång: 
Rymden
Tidernas äventyr

299:-/box

I taket lyser 
stjärnorna

89:-

CINED8449
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ORIGINALTITEL WALTZ WITH BASHIR      SPELTID 59 MIN      GENRE ANIMERAT DRAMA      SPRÅK HEBREISKA      TEXT  

16:9 FULL 
FRAME1,78:1

”DU HAR ALDRIG SETT NÅGOT LIKNANDE”
Stockholm City

”MÄSTERLIGT”
Kommunalarbetaren

”DJUPT BERÖRANDE”
Metro

”EN AV FILMHISTORIENS VASSASTE... GENIAL”
Sydsvenskan

”HELT GENIALT”
Kulturnytt, SR

”Ett MÄSTERSTYCKE och ett skri i protest mot alla krig”
Upsala Nya Tidning

Sydsvenskan Göteborgs-Posten

Nyhetsmorgon, TV 4

DN

Gomorron Sverige, SVTVästerbottens Folkblad

film.nu

ExpressenAllt om Film

Aftonbladet

SvD

En natt på en bar, berättar en gammal vän till regissören Ari 
om en återkommande mardröm där han jagas av tjugosex onda 
hundar. De två männen drar slutsatsen att det finns ett samband 
till ett uppdrag i den Israeliska armén i Libanon-kriget i början 
av åttiotalet. Ari är förvånad över att han inte kan komma ihåg 
något längre från den perioden av sitt liv. Förbryllad av denna 
gåta bestämmer han sig för att träffa och intervjua gamla vänner 
och kamrater runt om i världen. Ari gräver djupare och djupare i 
mysteriet, och hans minne börjar komma tillbaka i surrealistiska 
bilder.

Still walking

99:-

I andras ögon

49:-

Min stora feta 
grekiska semester

99:-

Flugornas herre

69:-

Citizen Kane

69:-

Gösta Berglings 
saga
5-disc

99:-

Singing Detective
3-disc

99:-

Pennies from 
heaven
2-disc

99:-

Hornblower
8-disc box

199:-

Generation Kill
3-disc 

179:-

Kulla Gulla
2-disc 

99:-

© 2009 Pan Vision AB.

All rights reserved.

www.panvision.com

Lagen om upphovsrätt gäller, endast 

privat visning, kopiering förbjuden! 

Överträdelse beivras enligt lag.

Regionskod: 2       
Ansv.utg: Lars Brodal

Originaltitel: Kulla Gulla

Kategori: Barnfilm    Speltid: ca 375 min.        Produktionsår: 1986      Format: 4:3

Färg    Tal/Text:           Rek. Barntillåten   Svensk

Den föräldralösa Gulla kommer till det fattiga Kullatorpet i 
Småland som hjälpehjon. Torparfolket Karlberg har fem barn och 
när mor Ellen blir sjuk och dör får Gulla ta hand om både barnen 
och hemmet. Det nya ansvaret vilar tungt på Gullas späda axlar 
men hennes okuvliga vilja hjälper henne. Samtidigt måste Gulla 
också tjäna dagsverken på närbelägna Höje Herrgård, där patron 
Sylvester residerar. Patron upptäcker en märklig likhet mellan 
barnhusflickan Gulla och hans egen försvunna dotter.

244352

7 3 9 1 9 7 0 0 3 0 6 9 6

Bild: Mats Hallesjö, Ulf Stråhle

Medverkande: Lisa Jarenskog, Jan Malmsjö, Margareth Weivers, 
Eva Edwall, Pierre Lindstedt, Anja Schmidt m fl
Regi: Gustaf Wiklund  
Manus: Gertrud Hemmel, Gustaf Wiklund 
Musik: Olle Adolphsson 
Foto: Lennart Carlsson, Mats Hallesjö  
Producent: Bert Sundberg 

City of Ember

69:-

Flickan vid stenbänken
Pappa Pellerins Dotter

69:-/box

I mördarens spår, Miss Marple, Poirot,
Kommissarie Morse, Ett fall för Frost,
Kommissarie Lynley

99:-/box

Drottningen och jag

89:-

Waltz With Bashir

99:-

Ebbe - The Movie

89:-

Auschwitz  79:-

Förintelsen 3-disc  149:-

Hitlers Livvakt 5-disc  149:-

Den röda nejlikan

69:-

Truffaut
5-disc 

99:-

Rome Complete
11-disc 

599:-

KellIna stewart

Pilates träna 
hemma
Gör som Madonna träna 
Pilates hemma! 

69:-
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REAL REEL DOC PRESENTERAR ”DROTTNINGEN OCH JAG” (THE QUEEN AND I) REGI OCH PRODUCENT NAHID PERSSON SARVESTANI
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en film av

Nahid Persson Sarvestani

Trettio år efter att den svensk-iranska filmaren Nahid 
Persson Sarvestani deltog i revolutionen som stör-
tade monarkin och Shahen av Iran, återvänder hon 
till sitt hemland för att hälsa på. Framgångarna med 
hennes tidigare film, den internationellt uppmärk-
sammade och prisbelönta Prostitution bakom slöjan 
har väckt starka känslor av ilska hos den iranska 
regimen och Nahid sätts omgående i husarrest. Hon 
utsätts för hårda förhör där hon anklagas för att vara 
rojalist och tvingas skriva på ett dokument där hon 
lovar att aldrig mer göra film om sitt hemland Iran.

Väl hemma i Sverige igen bestämmer sig Nahid för 
att göra en ny film. Hon vänder sitt fokus och sin nya 
film mot ett osannolikt ämne: Farah Diba – Shahen 
av Irans hustru. Till att börja med välkomnar den 
forna drottningen Nahid in i sitt liv men när hon för-
står vilken sida Nahid stått på under revolutionen 
blir hon misstänksam och avbryter filmningen. Det 
går sex månader innan Nahid lyckas vinna tillbaka 

drottningens förtroende och filmarbetet återupptas 
med nya utmaningar där Farah Diba konfronteras 
med sitt förflutna och Shahens regim som ledde till 
revolutionen.

Under den två år långa filmningen av sin forna mot-
ståndare blir det många sammandrabbningar, men 
också många överraskningar och avslöjanden. Ett 
möte mellan två kvinnor som har mycket mer ge-
mensamt än någon av dem kunnat förutse.

Nahid Persson Sarvestani kom till Sverige som 
politisk flykting med ett förflutet som aktiv under 
revolutionen i Iran 1979. Hon är idag en av Sveri-
ges internationellt mest uppmärksammade doku-
mentärfilmare, med filmer som den mångfaldigt 
prisbelönade Prostitution bakom slöjan och Fyra 
fruar och en man.

barn & ungdoMsFIlMer

draMa Från Förr oCh nu...

...oCh Många Fler FIlMer tIll reaPrIser FInns I butIKerna!

CrIMe tIMe guldbaggenoMInerade doK. hItler

steFan eInhorn

Medmänniskor
Stefan Einhorn skildrar den 
goda handlingens kraft i form 
av korta, fristående berättelser. 

69:-

rhonda byrne

The Secret = Hemligheten
Säljsuccén The Secret innehåller praktisk 
kunskap som gör att läsaren får en större 
förståelse för och insikt om hur man blir 
mästaren i sitt eget liv. 

129:-

      

129:-

      

69:-

      

79:-

      

69:-



AkAdemibokhAndeln 20  20 21  21AkAdemibokhAndeln

roManer & noveller                roManer & noveller

De bästa svenska 
dikterna
De starkaste och mest 
levande dikterna ur 
nästan 400 år av svenskt 
diktande. 

89:-

Per e ebervall

Ers majestäts 
olycklige Kurt 
Sannsagan om Kurt 
Haijby, den enkle 
Söderkisen med de mest 
högtflygande mål och 
med en förunderlig för-
måga att dupera alla.

69:-

elsIe johansson

Sin ensamma kropp
En stark och överty-
gande roman om en 
kvinna som sent i livet 
upptäcker att det går att 
börja om. 

69:-

theodor
KallIFatIdes

Mödrar och söner
Med sin fars efterläm-
nade livsberättelse i 
handen far Theodor 
Kallifatides en tidig 
vårdag för att besöka sin 
mor i Athen. 

69:-

danIel KehlMann

Världens mått
I slutet av 1700-talet börjar två unga tyska  
män mäta världen.

69:-

Conn Iggulden

Bågens mästare
Stäppens krigare
Första och andra delen i Conn Igguldens serie, 
Erövraren, om Djingis khan - historiens störste 
erövrare.  

69:-/st

lars gustaFsson

Fru Sorgedahls 
vackra vita armar
Gustafsson återvänder 
till sin ungdoms trakter, 
femtiotalets Västerås och 
de små västmanländska 
orterna däromkring.

99:-

Paulo Coelho

Häxan från 
Portobello
Vi möter häxan från Por-
tobello, Athena, en ung 
kvinna som dubbas till 
häxa för sin profetiska 
förmåga. 

59:-

tage danIelsson

Tage Danielssons 
paket
Denna samling inne-
håller: Bok, Sagor för 
barn över 18 år, Postilla, 
Grallimmatik, Samlade 
dikter och Typer.

89:-

Carl johan de geer

Jakten mot  
nollpunkten
Bokens jag har liksom 
författaren upplevt en 
kringflackande barndom 
i en splittrad diplomat-
familj. 

69:-

KerstIn eKMan

Herrarna i skogen
Stigarna slingrar. Det 
oväntade dyker upp 
och det fula och farliga 
som man frestas göra en 
omväg kring måste man 
ändå till slut igenom. 

99:-

Ken Follett

En värld utan slut
150 år sedan händel-
serna i Svärdet och spiran. 
Kingsbridge har blivit ett 
blomstrande handelssäte, 
vars välmåga nu hotas av 
digerdöd och krig. 

79:-

Ken Follett

Svärdet och spiran 
En storslagen äventyrs-
skildring om 1100-talets 
krigshärjade England 
och om en grupp 
människor vars öden 
sammanlänkas.

79:-

alaa al-aswany

Yacoubians hus
I Yacoubians hus blandas 
hyresgästernas öden 
med minnen från en 
annan tid och bilder från 
dagens Egypten.

69:-

Isabel allende

Inés min själs 
älskade
Inés Suàrez var en av 
många som i Columbus 
kölvatten begav sig till 
Nya Världen för att söka 
lyckan och det stora 
äventyret.

59:-

Majgull axelsson

Is och vatten,  
vatten och is
En roman om en föräldra-
löshet som går i arv och 
om hur den som står allra 
närmast kan bli den mest 
främmande. 

69:-

nora roberts

Blå dahlia
Om tre kvinnor som 
möts vid en punkt i livet 
då de behöver hitta nya 
sätt att leva. 

69:-

helena von  
zweIgbergK

Ur vulkanens mun
Ett laddat relations- 
drama om konflikter, 
svek, drömmar och 
kärlek som fullkomligen 
tar andan ur läsaren.

69:-

Klas östergren

Orkanpartyt
Sveriges bidrag till den 
internationella Mytse-
rien är skrivet av Klas 
Östergren.

69:-

nora roberts

Nyckeln till mod
Den tredje delen om de 
tre moderna unga kvin-
norna, vars öden blivit 
sammanflätade genom 
en gammal keltisk myt. 

69:-

denIse rudberg

Åse
En stor underhållningsroman om den dekadenta 
överklassen, glamorösa miljöer och svåra livsval.

69:-

elsI rydsjö

Susanna, Kära min 
syster, Vinden drar
Tre romaner i en bok.

89:-

danIelle steel

En andra chans
Hjärta och smärta av 
romansernas drottning!

69:-

MarIa sveland

Bitterfittan
En ful januarimorgon 
sitter Sara på ett plan 
till tönt-Teneriffa för en 
veckas tankepaus. Hon 
har nämligen insett att 
hon är bitter trots att hon 
bara är 30 år.

69:-

lInda olsson

Sonat till Miriam
En gripande berättelse om att söka efter sitt för-
flutna. Men framför allt är det en roman om kärlek. 

59:-

anders Paulrud

Fjärilen i min 
hjärna
Anders Paulrud prövar 
att vänja sig vid tanken 
att allt en gång ska 
fortsätta utan honom.

69:-

anne b ragde

Ragde-trilogi
Alla tre delarna om människorna på släktgården 
Neshov utanför Trondheim.

79:-

CorMaC MCCarthy

Vägen
Det värsta och det bästa 
som människan kan 
åstadkomma genom-
strömmar detta mörka, 
intagande mästerverk. 

69:-

joyCe Carol oates

Dödgrävarens 
dotter
Denna storslagna, djupt 
gripande episka roman 
om en utsatt kvinnas 
kamp för överlevnad 
bygger delvis på Oates 
farmors levnadsöde.

69:-

joyCe Carol oates

Svart flicka, vit flicka
Med kuslig förmåga kryper Oates under skinnet 
och ger oss en smärtsam, förtätad skildring av hur 
ras och klass kan forma, och även förstöra, enskilda 
individer. 

69:-

ulrIKa Kärnborg

Myrrha
Roman om en osannolik 
kärlekshistoria som kom 
att kasta sin skugga över 
Englands societetskret-
sar ända in på 1950-talet. 

69:-

torgny lIndgren

Norrlands akvavit
Det här är en berättelse om tre mer eller mindre 
tillfälliga besökare i det innersta av Västerbotten.

59:-

vIveCa lärn

Aprilväder
Den sjätte romanen om 
invånarna på Saltön, det 
idylliska västkustsam-
hället där tillvaron 
är lika ombytlig som 
vädret.  

69:-

j.M le ClézIo

Öken
Öknen är den plats där 
liv och död möts. Av 
Nobelpristagaren i lit-
teratur 2008.

69:-

dennIs lehane

Ett land i  
gryningen
Lehanes mäktiga 
krönika om rad och klass 
i mellankrigstidens 
Amerika.

99:-

ulF lundell

Vädermannen
Ulf Lundell har återvänt till Sverige. Till ett 
Österlen som han gripande vackert beskriver, ett 
landskap lika utsatt för vädrets makter som män-
niskan för sin ovissa framtid.

69:-

Carsten jensen

Vi, de drunknade

79:-

Havet och människan är huvud-
personerna i denna makalösa krönika 
om den lilla staden Marstal med den 
stora flottan. Det är ”vi”, stadens 
invånare, som berättar och läsaren
får lära känna många av dem. 

Vi, de
  drunknade

      

79:-

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

59:-

      

59:-

      

79:-
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Sveriges starkaste
deckarförfattare till
fantastiska reapriser!      

59:-/st

        deCKare & thrIllersdeCKare & thrIllers        

Kjell erIKsson

Den hand som 
skälver
Ett kommunalråd i 
Uppsala försvinner 
spårlöst. Ann Lindell blir 
inkopplad.

69:-

regInald hIll

Främlingars hus
Främlingars hus har av 
recensenter utsetts 
till en av Hills bästa 
romaner.

69:-

anne holt

1222 över havet
Hanne Wilhelmsen, tidigare kommissarie vid 
Oslopolisen, numera rullstolsbunden, blir ofrivilligt 
indragen i en mordhistoria.

69:-

robert harrIs

Spökskrivaren
En thriller om makt, 
politik, dubbelspel och 
mord.

69:-

björn hellberg

Nattvandraren
Skyddad av mörkret 
smyger han omkring i 
Staden natt efter natt, år 
efter år. 

69:-

arne dahl

Elva
Elva, den elfte boken 
om A-gruppen skiljer 
sig från de övriga tio 
såtillvida att det är en 
berättelsesamling. 

69:-

åKe edwardson

Den sista vintern
Erik Winters sista fall.

69:-

FrederICK Forsyth

Dubbelgångaren
Efter ett tillslag mot en nyckelperson i al-Qaidas 
nätverk brottas de amerikanska och brittiska säker-
hetstjänsterna med ett kodord.

69:-

john grIshaM

Den samvetslöse
I en fullsmockad rättssal i Mississippi åter-
vänder en jury med en fällande dom mot ett 
kemiskt företag.

69:-

MIChael Connelly

Räven
I sökandet efter sanningen inser Harry Bosch att 
allt är inte som det verkar. 

69:-

Ian ranKIn

Rebus sista fall
En stark, gripande och 
bitterljuv avslutning på 
serien om kriminalkom-
missarie John Rebus 
kamp mot korruption, 
brottslighet och mord. 

69:-

Peter robInson

Kall som graven
Alan Banks kallas till 
London när dottern 
till ett högt polisbefäl 
försvinner.

69:-

andrea MarIa 
sChenKel

Mordbyn
Årets bästa utländska 
deckare enligt Deckara-
kademin 2008. 

59:-

helen tursten

Det lömska nätet
Tursten väver i den 
åttonde boken om Irene 
Huss och hennes kol-
legor skickligt ihop två 
parallella fall. 

69:-

jan Mårtenson

Spionen
I Spionen dras Homan in i ett drama där han 
inte vet vem som är vän eller fiende. 

69:-

jo nesbø

Snömannen
En liten pojke tittar ut 
genom fönstret på en 
snögubbe som någon 
gjort i trädgården. 
Men varför ser den så 
otäck ut?

69:-

john le Carré

En eftersökt man
En eftersökt man är en 
skarp och lidelsefull 
skildring av islamism och 
terroristbekämpning.

69:-

denIse MIna

Sista andetaget
För Paddy Meehan är mord inget ovanligt, men hon 
är helt oförberedd när polisen knackar på hennes 
dörr. 

69:-

alexander MCCall sMIth

I muntra damers sällskap
Lycka och ett par blå skor
Vardagsbekymmer och allvarligare problem för 
Mma Ramotswe på Damernas detektivbyrå.

69:-/st

dean Koontz

Broder odd
Livstid
Två böcker av skräckens mästare!

59:-/st

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

69:-

      

59:- /st

åSa larSSon

Till dess din vrede 
upphör
Någon mördar Wilma 
Persson och Simon Kyrö 
när de dyker på ett plan i 
Vittangijärvi. Vad är det för 
gammal hemlighet de har 
kommit på spåren?

59:-

JenS lapiduS

Aldrig fucka upp
Här är inget omöjligt, här är 
allt till salu - men priset kan 
bli högt, jävligt högt. Jens 
Lapidus succédebut.

59:-

MonS kallentoft

Sommardöden
Under några varma 
julidagar förvandlas 
drömmen om somma-
ren till en fruktansvärd 
mardröm...

59:-

Mari JunGStedt

Den mörka ängeln
Festfixaren Viktor 
Algård har arrangerat 
sin sista fest på Gotland 
och Kommissarie 
Knutas utreder mordet 
på honom.

59:-

Jan Guillou

Men inte om det 
gäller din dotter
Efter tretton år i exil 
återvänder viceamiral 
Carl Gustaf Gilbert
Hamilton till Sverige 
för att få resning i 
livstidsdomen. 

59:-

thoMaS bodStröM

Rymmaren
Tomas Bodströms debut 
som deckarförfattare!

59:-

G. W perSSon

Den som dödar 
draken
Den oefterhärmlige 
kriminalkommissarien 
Evert Bäckström har ett 
mordfall att lösa. 

59:-

caMilla läckberG

Sjöjungfrun
Ett mystiskt försvin-
nande är upprinnelsen 
för denna Fjällbacka-
deckare.

59:-

håkan neSSer

Berättelse om  
herr Roos
Tredje delen i serien 
om kriminalinspektör 
Barbarotti. 

59:-

liza Marklund

En plats i solen
En svensk familj hittas 
mördad i sitt hem på 
Costa del Sol i södra 
Spanien - alla utom den 
16-åriga dottern, som 
är spårlöst försvunnen.

59:-

Johan theorin

Nattfåk
En stark och oförglöm-
lig läsupplevelse med 
originella karaktärer, 
fängslande miljöer 
och en lika sorglig som 
spännande intrig.

59:- Aldrig
fucka
upp

Till dess 
att din 
vrede
upphör
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huMor & serIer        ljudböCKer              barnböCKer

Barn skriver till 
Gud
En del är kloka, andra är 
djupa, vissa är naiva och 
somliga mest bara roliga. 
Men alla är skrivna till 
Gud på fullt allvar och 
med stor tillit.

49:-

ernest heMIngway

Och solen har sin 
gång
Stefan Sauk läser.

99:-

MarI jungstedt

Den döende 
dandyn
Katarina Ewerlöf läser.

99:-

hennIng ManKell

Comédia infantil
Stefan Sauk läser.

99:-

lIza MarKlund

En plats i solen
Katarina Ewerlöf läser.

99:-

arto PaasIlInna

Hoppsan jag är död
Frej Lindqvist läser.

99:-

davId baldaCCI

Geniet
Allan Svensson läser.

99:-

davId baldaCCI

Kamelklubben
Magnus Roosman läser.

99:-

jonas gardell

Jenny
Författaren läser.  

99:-

Matt Pagett

Tillverka dina  
egna sexleksaker
50 snabba och enkla 
projekt.

69:-

tIna westerlund

Svenska  
oförskämdheter

49:-

Dassbokspaketet
Tre underhållande dassböcker i ett paket.
Praktisk krok för upphängning medföljer!

69:-

Den förbjudna 
dassboken

39:-

Det var en  
norrman, en doktor 
och Bellman

49:-

Babyns roliga dag  
- min egen mjuka fotobok

59:-

Disney Fairies:  
I älvornas rike
Följ med på en resa in 
i Älvdalen och se dig 
omkring i denna guide 
till älvornas värld. Saga 
& present.

79:-

arne norlIn oCh 
MatI lePP

Familjen Nalle 
åker bil
Just när familjen Nalle 
har packat för en utflykt 
får de syn på något rött 
och blankt - en bil! 
0-3 år.

49:-

lotta olsson

Morris hos frisören
Egentligen är Morris för 
liten för att vara ensam 
hemma, men en dag får 
han ändå passa huset en 
stund. 0-3 år.

39:-

Morten n Pedersen

Bo går till dagis
Det är morgon och dags 
att gå till dagis. 0-3 år.

49:-

anna-Clara  
tIdholM

Läsa bok

39:-

anna-Clara 
tIdholM oCh 
gun jaCobson

Nelly packar
Nelly packar och Simons 
anka blir samtidigt 
animerad film och ingår 
i filmpaketet Snuttefilm. 
0-3 år.

39:-

MatI lePP oCh 
bIrgItta westIn

Viggo kan själv!
Lilla Viggo upptäcker 
världen, det vill säga 
skåpet i hallen. 0-3 år.

49:-

jonas jansson

Gissa djur
Varje uppslag har en 
rimmad gåta för de allra 
yngsta att fundera på. 
0-3 år.

49:-

barbro lIndgren 

oCh eva erIKsson

Dramatik för barn och 
föräldrar på högsta nivå! 
0-3 år.

29:-

Nalle Puh och den 
blåsiga dagen

59:-

dICK bruna

Miffy
Miffy, den vita lilla kani-
nen, de yngsta barnens 
favorit. 0-3 år.

19:-

stePhanIe  
CalMenson

Nalle Puh och tiger

59:-

ann ForslInd

Bäbis arg
Bäbis jobbar
Bäbis lessen
Små böcker fulla av ut-
tryck och igenkänning. 
0-3 år.

29:-/st

Den lilla  
sjöjungfrun 

59:-

jan guIllou

Men inte om det 
gäller din dotter
Tomas Bolme läser. 

99:-

ulF C Karlsson

Stora fräckisboken

59:-

tony CronstaM

Elvis: Toastad men 
inte bränd
Elvis: Bäst i test
79:-/st

davId batra

Den som inte tar bort luddet ska dö!
David Batra och hans team av lappletare har 
dammsugit Sverige efter autentiska arga lappar i 
tvättstugor, trapphus och kontorspentryn.

49:-

anne FranK

Anne Franks 
dagbok
Vanna Rosenberg läser.

99:-

Roliga historier 

25:-

gert FylKIng &
robert asChberg

Våra värsta vitsar

59:-

Mina vänner Tiger 
och Nalle Puh:  
Vattenmysteriet 
Ljudbok 49:-

Prinsessornas 
pianosånger 

79:-

joel stolPe Montan

Svenska dansband
En hyllning i 130 färgstarka bilder från dansbandens 
guldålder från slutet av sextiotalet till början av 
åttiotalet. 

69:-

Kända och älskade 
sagor
En härlig sagosamling 
med 16 av de mest kända 
och älskade sagorna. 
Saga & present.

99:-

hennIng ManKell

Kinesen
 Johan Rabaeus läser.

99:-

lars MortIMer

Hälge: Stora boken 
om ett litet hundliv

69:-

lars MortIMer

Hälge: Presentbok 
nr 12

49:-

Världens bästa 
Bellman ... och an-
dra roliga historier

39:-

reId Persson

1001 1/3 galna gåtor
En bok alldeles 
proppfull med galna, 
roliga, kluriga och helt 
makalösa gåtor. Fakta.

49:-

     
PaKet-

erbjudande

69:-

selMa lagerlöF

Nils Holgerssons 
underbara resa

79:-

Selma Lagerlöfs 
klassiska bildnings-
historia illustrerad 
av Lars Klinting.  
Saga & present.

      

79:-

      

49:-
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barnböCKer     barnböCKer

Bamse
Hela fem äventyr med 
världens starkaste björn! 
3-6 år.

39:-

annette tIson,
talus taylor

Barbapapa
Lär dig färger med 
Barbapapa
3-6 år. 

49:-/st

MartIn wIdMarK,
brItt sternehäll

Riddar-Rakel och 
de tre stordåden
Rakel förvandlar sig till 
Riddar-Rakel men måste 
utföra tre stordåd innan 
hon kan bli en ”riktig” 
riddare. 3-6 år.

49:-

jujja wIeslander,
sven nordqvIst

Mamma Mu bygger 
koja
Den allra första boken 
om Mamma Mu! Här 
med en CD. 3-6 år.

59:-

jens ahlboM oCh 
george johansson

Mulle Meck bygger 
en bil
Bygg med Mulle Meck 
och Buffa! 3-6 år.

49:-

hans wIlhelM

Tyrre den för-
skräcklige
Dinosaurieungen 
Bolle leker med alla 
andra ungar - utom den 
förskräcklige Tyrre som 
bråkar och retas. 3-6 år.

39:-

Mats wänblad

Men ... det är ju 
Bolibompa-draken!
Bolibompa-draken 
i tecknad form, i en 
alldeles egen bilderbok. 
3-6 år.

59:-

eva erIKsson,
ulF nIlsson

Lilla syster Kanin 
går alldeles vilse
Glad över att få vara 
ensam, utan storebror, 
leker lilla syster Kanin 
en morgon. 3-6 år.

39:-

h. a rey

Nicke Nyfiken  
får ett jobb
En berättelse om den 
nyfikna lilla apan och 
mannen med den gula 
hatten. 3-6 år.

59:-

rIChard sCarry

Tokigt och roligt 
hela dagen
Massor med härliga 
underfundiga korta be-
rättelser och Scarrys 
fantastiska illustrationer. 
3-6 år.

49:-

aMber stewart

Älskade snuttefilt
Stella kan en massa nya 
saker. Men är hon stor 
nog att strunta i sin snut-
tefilt? Nej! 3-6 år.

59:-

lars KlIntIng

Castor bakar
Castor odlar
Castor syr
Lars Klintings uppskat-
tade och pedagogiska 
böcker om bävern Cas-
tor. 3-6 år.

59:-/st

lena & oloF
landströM

Bu och bä får besök
En höstdag krattar Bu 
och Bä löv på tomten. 
Det gnisslar om skott-
kärran. Sen jamar den! 
3-6 år.

49:-

Nalle Puh och 
honungsträdet

49:-

Pongo och de 101 
dalmatinerna
Den klassiska Disney-
filmen som bok och 
medföljande CD. 3-6 år.

59:-

Samlingsvolym 
Pelle Svanslös
I den här samlingsvoly-
men kan du läsa tre klas-
siska bilderböcker om 
Pelle Svanslös. 3-6 år. 

79:-

werner holz-
warth

Det var det  
fräckaste!
Om den lilla mullvaden 
som ville veta vem som 
hade gjort det... 3-6 år.

59:-

Fem små sagor med Nalle Puh
Mysiga sagor med Nalle Puh
Sagor från Sjumilaskogen. Saga & present.

79:-/st

lena anderson

Boken om Stina
De charmiga böckerna 
Storm-Stina och Stina 
och Stortruten här i en 
volym. 3-6 år.

69:-

Crosby bonsall

Vem stal blåbärs-
pajen?
Slugis tycker själv att 
han är en mästare på att 
hålla ögonen öppna och 
leta rätt på saker. Lätt 
att läsa.

29:-

roald dahl

Kalle och choklad-
fabriken
Den fattige pojken Kalle 
Spanns lycka är gjord 
den dagen han hittar en 
Gyllene Biljett och får 
sitt livs chans. 6-9 år.

59:-

justIne Forbes

Tingeling och 
älvdansen
Fantastiska tittskåps-
bilder! 6-9 år.

79:-

jan lööF

Nu ska vi köra
0-3 år. 

59:-

jan lööF

Födelsedags-presenten
0-3 år.

49:-

jan lööF

Matildas katter
3-6 år.

59:-

Nalle Puhs skatt-
kammare
Lyxig presentbok 
som firar Nalle Puhs 
80-årsjubileum. Saga & 
present.

79:-

MatI lePP

Icke picke pö 
En rad gamla och nya 
välkända rim och ramsor 
och sånglekar. Saga & 
present.

69:-

dIsney

En magisk värld 
från A till Ö

79:-

Sagor om sommaren
Sagor om vintern
Härliga sagor, om en 
årstid i taget, samlade i 
underbart illustrerade 
böcker. Saga & present.

99:-/st

astrId lIndgren

Vår i Bullerbyn
Astrid Lindgrens berättelse 
med härliga illustrationer av 
Ilon Wikland. 6-9 år.

59:-

Tre av Jan Lööfs fantastiska  
barnböcker till reapris!

bIrgItta stenberg

Billy blir arg
I tolv böcker har Billy 
varit snäll och glad. Men 
nu är han ARG! Vad är 
det som har hänt? 3-6 år. 

49:-

Per gustavsson

Så gör prinsessor
En del tror att prinsessor är ljuva, väna, 
fridsamma varelser som besöker pep-
parkaksfabriker och stoppar korv, och 
mest ser världen genom fönstret på en 
sjuglasvagn. Men det är helt fel! 3-6 år. 

39:-

      

79:-

      

39:-

      

49:-

      

59:-

Stora boken om Barna Hedenhös
Följ med familjen Hedenhös och deras 
husdjur på äventyr runt ön Stockholmen 
och vidare ut i världen för 4000 år sedan. 
Samlingsvolym med fem bilderböcker. 
3-6 år.

79:-

helena bross, 
ChrIstel rönns

Vi vill ha disko

49:-

helena bross

Nya kompisar

49:-

Nya kompisar

Vi vill ha disko 

Nya kompisar handlar om 
Axel och Omar som bor i 
samma hus. Lätt att läsa.

Klass 1b ska äntligen ha disko! 
Det ska bli jättekul men hur 
gör man egentligen när man 
dansar, och vad har man på 
sig? Lätt att läsa.

      

49:-

      

49:-
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Maud Mangold

Mahognyögat: 
Landet innanför 2
Andra delen i serien 
om Oliver och Terry i 
Landet Innanför. Svensk 
fantasy när den är som 
bäst! 9-12 år.

39:-

arne norlIn

FC stjärnan och 
tjejcupen
Fotboll, gemenskap och 
kärlek, vad mer kan väl 
böcker för mellanstadiet 
innehålla? 9-12 år.

29:-

r l stIne

Kalla kårar 
Tre rysarberättelser. Läs 
den som vågar! 9-12 år.

29:-

laura trenter

Testamentet
Gilbert och Linn upp-
täcker att det är något 
mycket mystiskt som 
försiggår på slottet de 
besöker. 9-12 år.

59:-

sebastIan rooK

Vampyrguden:  London
Vampyrguden: Mexiko
Vampyrguden: Paris
De enda som kan stoppa den ondskefulla vampyr-
guden Camazots är Emily, Ben och Jack. 9-12 år.

49:-/st

anders jaCobsson, sören olsson

Bert + Samira = Sant?
Bert och Heman Hunters 
Bert och kalla kriget
Bert är lika pinsam, rolig och frustrerad som 
tidigare. 9-12 år.

49:-/st

tanIth lee

Piratika 
En djärv berättelse om 
en ensam flickas äventyr 
på de sju haven. 9-12 år.

59:-

Måns gahrton

Eva & Adam: Rätt tjej och fel kille
Eva och Adam: Lyckliga idioter
Eva och Adam: Solen skiner - sura miner
Tre av de populära böckerna om Eva och Adam till reapris. 9-12 år.

49:-/st

dan höjer

Sveriges mest 
gastkramande 
spökhistorier
Gastkramande spök-
historier från äkta svenska 
spökplatser och utmärkta 
på spökkartan. 9-12 år.

49:-

C. s lewIs

Caspian, prins av Narnia
Den sista striden
Hästen och hans pojke
Häxan och lejonet
Kung Caspian och skeppet gryningen
Min morbror trollkarlen
Silvertronen
C.S. Lewis klassiska Narnia-serie om de fyra syskon som evaku-
eras till ett gammalt hus på landet undan flyganfallen i London. 
Genom ett klädskåp kommer de allihop till Narnia, där den 
grymma drottningen härskar. 9-12 år.

49:-/st

Maud Mangold

Glaspärleresan: 
Landet innanför 1
I Landet Innanför bor 
egendomliga varelser 
och vanligt folk som inte 
trivs i samhället utanför. 
9-12 år.

39:-

barnböCKer  barnböCKer

Magnus ljunggren,
Mats wänheM 

Den hemska 
draken
Riddare, spänning, 
humor och lättläst! 
Underhållande och 
beroendeframkallande 
läsning för nybörjarlä-
sare. Lätt att läsa.

49:-

ChrIstIne 
nöstlInger

Frans på skolresa
I två dagar ska Frans 
vara på lägerskola till-
sammans md Eberhard 
och Gabi. 6-9 år.

39:-

Måns gahrton,
johan unenge

Den mystiska 
gästen
Måns Gahrton och 
Johan Unenge tar ut 
svängarna i nya serien 
”Hotell Gyllene Knor-
ren” som kan liknas 
vid Fawlty Towers för 
6-9-åringar!  

59:-

MartIn wIdMarK, 
ChrIstIna alvner

Häxdoktorn
Konstiga saker händer! 
Tur att Monsteragen-
ten Nelly Rapp finns i 
närheten. 6-9 år.

59:-

PIa hagMar

Den försvunna hästen
En hemsk plan
Spännande äventyr med Dalslandsdeckarna!  
Lätt att läsa.

59:-/st

Rånarna i ödetorpet
Snöhögens hemlighet

MarIe louIse rudolFsson

Vitnos det lilla russet
Vitnos lär sig hoppa
Följ med Vitnos, det lilla Gotlandsrusset på äventyr! 
Lätt att läsa.

59:-/st

Vitnos och vips
Vitnos träffar brunöga

lIn hallberg

April, april Sigge
Elina vill inget hellre än 
att vara med på somma-
rens ridläger, men klarar 
hon av att hantera Sigge 
alldeles själv? 6-9 år.

59:-

      

59:-

April, april
 Sigge 

daIsy Meadows

Bella kaninälvan
Hanna hamsterälvan
Kitty kattungeälvan
Lina guldfiskälvan
Molly marsvinsälvan
Penny ponnyälvan
Vicky hundvalpsälvan

39:-/st

Kung Bore har 
tillfångatagit alla 
älvornas hus-
djur! Älvorna är 
förtvivlade och 
ber flickorna  
Rebecka och 
Kristin om hjälp. 
Lätt att läsa.

      

39:- /st
MIChelle Paver

Vargbröder
Demonernas port
Havets fångar
Jagad av klanerna
Ondskans schaman
Michelle Pavers internationella 
succéserie om stenålderspojken 
Torak som lever i en fascinerande 
värld av magi och skräck. 9-12 år.

59:-/st

      

59:- /st
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Min första upp-
slagsbok med Nalle 
Puh – Djur
Min första upp-
slagsbok med Nalle 
Puh – Jorden
Lär dig mer om olika 
saker tillsammans med 
Nalle Puh. Fakta

79:-/st

jaMes harPur

Krigare 
Här presenteras världens 
mest berömda krigare. 
Fakta.

69:-

IngrId andersson

Första kattboken
En bok om katter för 
barn och ungdomar. 

49:-

håKan borgströM

Varför är  
mjölken vit? 
Håkan Borgström har 
samlat frågor om vanliga 
och vardagliga saker, 
saker som vi kanske inte 
riktigt tänkt på hur de 
fungerar. Fakta.

49:-

MoIra butterFIeld

Pirater &  
smugglare
Från antikens pirater, via 
sjöröveriets storhetstid 
till dagens smugglare. 
Fakta.

59:-

draKe dr ernest

Drakologi
Allt du behöver veta för 
att spåra, hitta, fånga 
och tämja en drake. 
Fakta.

69:-

thoMas hallIng

ABC och hör!
En annorlunda ABC-
bok. Här är det viktigas-
te hur bokstäverna låter. 
Läs högt och skratta gott 
åt. 3-6 år. 

49:-

IngrId andersson

Första hundboken
En bok om hundar, för 
barn och ungdomar. 

49:-

abelard van hel-
sIng

Demonjägarens 
handbok

69:-

rIChard walKer

En resa genom 
kroppen
En unik faktabok där 
kroppen beskrivs i 
detalj, lager för lager, 
system för system. Fakta.

99:-

dugald steer

Magikologi 
För dig som vill lära dig 
allt om trolleri och magi! 
Fakta.

69:-

taylor, talus tIson

Lär dig engelska med Barbapapa
Låt barnen bekanta sig med de första engelska orden 
tillsammans med Barbapapa. 3-6 år.

49:-

a, dugald steer

Egyptologi 
En försvunnen dagbok, 
Egyptens skatter och 
Mumiens förbannelse! 
Fakta.

69:-

johanna von horn

Kom in i huset 
Den perfekta boken för 
dig som är nyfiken på 
hur allt fungerar i huset! 
fakta.

59:-

Mary joslIn,
aManda hall,
åsa hoFverberg

Stora barnbibeln
Stora barnbibeln innehål-
ler en berättelse ur Bibeln 
för varje dag, tillsam-
mans med en kort bön. 

79:-

barn & ungdoM                barnFaKta

susan CooPer

The Dark is Rising - En ring av 
järn
Susan Coopers älskade, numera klassiska 
berättelse om den eviga kampen mellan 
ont och gott, kärlek och hat, förlåtelse och 
hämnd. Tonår.

69:-

erIC lInKlater

Det blåser på månen
Älskad klassiker i vacker presentutgåva! 
Tonår.

69:-

ChrIstoPher PaolInI

Brisingr
Brisingr är den tredje delen i succéserien 
om Eragon och draken Saphira.  Tonår.

99:-

Stephenie Meyer

Om jag kunde drömma
Om jag kunde drömma 
är den första boken i den 
intensivt sinnliga sagan om 
Bellas och Edwards omöjliga 
kärlek. Tonår.

69:-

Stephenie Meyer

Ljudet av ditt hjärta
Ljudet av ditt hjärta är den 
tredje delen av berättelsen 
om Bellas och Edwards 
omöjliga kärlek. Tonår.

69:-

Stephenie Meyer

När jag hör din röst
När jag hör din röst är den 
andra delen av berättelsen 
om Bellas och Edwards 
omöjliga kärlek. Tonår.

69:-

Twilight
      

69:- /st

Jonathan Stroud

Amuletten från Samarkand
Golems öga
Magikerns port
Trilogin om färgstarke djinnen Bartimaeus fylld av bitande ironi,
humor och halsbrytande äventyr. Tonår.

59:-/st

      

59:- /st

Bartimaeus Trilogi
jonathan stroud

Norstedts ordbok 
för de minsta
Bläddra och läs tillsam-
mans med barnet och lek 
in bokstäverna. Fakta.

79:-

robert CouPe

Min första bilderbok om havets djur 
denIse ryan

Min första bilderbok om dinosaurier, Min första bilderbok om djur, 
Min första bilderbok om insekter

59:-/st

      

99:- /st

alan dyer

Rymden
john long

Dinosaurier
john a MCMIllan

Haven
joyCe tyldesley 

Egypten 

Följ med på en visuellt
häftig resa rymden, 
ner ihavet och bland 
dinosaurier och 
pyramider. Fakta. 

99:-/st

      

49:-


