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Om en
fasansfull
barndom i
Sovjet
”Om du varken har armar eller ben,
och dessutom föddes till den här
världen som föräldralös – då är det
avgjort. Du är dömd att vara en
hjälte så länge du lever. Eller dra ditt
sista andetag.” Och en hjälte är han
sannerligen, Ruben Gallego. Han har
belönats med det ryska Bookerpriset
för skildringen av sin uppväxt på
olika barnhem i Sovjetunionen. Trots
det ofattbara lidande han gått
igenom präglas boken ändå av stark
livsvilja.
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2 (1) SMÅ
CITRONER
GULA
av Kajsa
Ingemarsson
Om att våga
chansa och våga
välja.
(Månpocket)
3 (Ny) NATT
TILL DEN
FJÄRDE
NOVEMBER
av Karin
Fossum
Familjedrama om
en försvunnen
tonåring.
(Månpocket)
4 (4) EN
LYCKLIG MAN
av Arto
Paasilinna
Finsk studie i
mod och
månggifte.
(Månpocket)

Fler boktips

denna vecka (v.48)
Berättelsen om Watergate-källan (2005-11-28)
Sanslöst roligt om fågelskådare (2005-11-28)
Sanningen bakom ett justitiemord (2005-11-28)
Om en fasansfull barndom i Sovjet (2005-11-28)
Pojken som ville vara med i teve (2005-11-28)
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förra veckan (v.43)
Mord, sex och maktspel i Italien (2005-10-24)
Mannen som tar cykeln från sorgen (2005-10-24)
Surkarten skriver ju förtrollande " (2005-10-24)
Ulf Stark vet hur det känns att vara barn (2005-10-24)
Ett mästerverk som skrämmer (2005-10-24)

11 Oktober - 17 Oktober (v.42)
Skakande bild av en världsepidemi (2005-10-17)
Alan Banks tillbaka – något tilltufsad (2005-10-17)
Recept för dig som gillar nötter (2005-10-17)
En historia som får ögonen att tåras (2005-10-17)
Om sjösjuka och förbjuden passion (2005-10-17)

5 (9)
SKUGGORNA
OCH REGNET
av Håkan
Nesser
Mord i det
förflutna får sin
lösning.
(Månpocket)
6 (5)
DAMERNAS
DETEKTIVBYRÅ
av Alexander
McCall Smith
Bedårande om en
kvinnlig
privatdetektiv i
Botswana.
(Richters)
7 (3) DEN
RÖDA VARGEN
av Liza
Marklund
Terrordåd på
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04 Oktober - 10 Oktober (v.41)
En fascinerande fransk bekantskap (2005-10-10)
Charmig bilderbok om vilsen mus (2005-10-10)
Sanningen bakom fetmaexplosionen (2005-10-10)
Lynnig ensamvarg löser mordgåta (2005-10-10)
Självbiografiskt om förbjuden passion (2005-10-10)

27 September - 03 Oktober (v.40)
Livet i Amerika ur barnperspektiv (2005-10-03)
Läsning i dagsljus rekommenderas (2005-10-03)
De vill så väl - men når inte varandra (2005-10-03)
Etikett - i grunden en fråga om hänsyn (2005-10-03)
Fogelstadsgruppen lyft ur glömskan (2005-10-03)

20 September - 26 September (v.39)
Lustfylld saga med lyckligt slut (2005-09-26)
Ett grönt hem får dig att må bättre (2005-09-26)
Lejde mördaren jagar terrorister (2005-09-26)
Underhållande mordhistoria (2005-09-26)
Små funderingar om stora känslor (2005-09-26)

13 September - 19 September (v.38)
Mord och perversa sekter på Gotland (2005-09-19)
Fina fågelfakta och fantastiska bilder (2005-09-19)
Bedårande om små- flickors rosa period (2005-09-19)
Om att leva under Stasis kontroll (2005-09-19)
Roligt om galen ung man i medievärlden (2005-09-19)

06 September - 12 September (v.37)
Psykologisk thriller om skuldkänslor (2005-09-12)
Afrikas verklighet bjuder på äventyr (2005-09-12)
Pinsamma språkpärlor (2005-09-12)
Prisbelönt fransk kriminalroman (2005-09-12)
Stark skildring inifrån ett fängelse (2005-09-12)

Terrordåd på
1960-talet leder
rakt in i
regeringskansliet.
(Piratförlaget)
8 (6)
PREDIKANTEN
av Camilla
Läckberg
Lik i Fjällbacka
kopplas till två
flickor som
försvann på
1970-talet.
(Månpocket)
9 (Ny)
DÖDSMÄSSA
av Arne Dahl
A-gruppen
granskar
brottslighet med
förgreningar till
andra
världskriget.
(Månpocket)
10 (8) I
SKUGGAN AV
ETT BROTT
av Helena
Henschen
Om mord i
överklassen på
1930-talet.
(Brombergs)
Tv-tablå

30 Augusti - 05 September (v.36)
Låt ingredienserna göra jobbet själva (2005-09-05)
Paasilinna vill ge Gud ett friår (2005-09-05)
Barnslig avund och syskonkärlek (2005-09-05)
Politiskt maktspel lockar till läsning (2005-09-05)
Detektivarbete med kvinnligt perspektiv (2005-09-05)

23 Augusti - 29 Augusti (v.35)
Om kärlek, svartsjuka och saftkalas (2005-08-29)
Ett 30-tal läckra svamprecept (2005-08-29)
Spännande deckare om Italiens baksidor (2005-08-29)
Blodigt mästerverk med intima detaljer (2005-08-29)
Skarp och oförutsägbar kriminalroman (2005-08-29)

16 Augusti - 22 Augusti (v.34)
Knivskarp analys av börsbubblan (2005-08-22)
Lysande, skrämmande mästerverk (2005-08-22)
Förtrollande skildring av samtiden (2005-08-22)
Fälthandbok för matlagningsälskare (2005-08-22)
Intervjubok med känsloreaktioner (2005-08-22)

09 Augusti - 15 Augusti (v.33)
Självbiografi om kärlek och boxning (2005-08-15)
Psykologisk spänningsroman (2005-08-15)
Kolsvart, belönad kriminalroman (2005-08-15)
Spännande resa i vetenskapens värld (2005-08-15)
Varm berättelse med humor och kärlek (2005-08-15)

02 Augusti - 08 Augusti (v.32)
Gripande och omskakande deckare (2005-08-08)
Överraskande och högt tempo (2005-08-08)
Skrämmande svensk skräckroman (2005-08-08)
Högklassisk engelsk kriminalroman (2005-08-08)
Klassisk, brittisk mordhistoria (2005-08-08)

26 Juli - 01 Augusti (v.31)
Om hur företagen styr politikerna (2005-08-01)
Gripande, absurd och sorglig (2005-08-01)
Omskakande nutidsdokumentär (2005-08-01)

Sveriges
bästa tv-service
Aftonbladets tvbilaga - med
nätets finesser.

Ocensurerad och stark självbiografi (2005-08-01)
Oförutsägbart och gripande om droger (2005-08-01)

19 Juli - 25 Juli (v.30)
Dokumentärt om 1900-talets helgon (2005-07-25)
Starkt om vänskap, svek och lojalitet (2005-07-25)
Stor roman om 1900-talets ikoner (2005-07-25)
Djupt gripande om kvinnogemenskap (2005-07-25)
Romantisk, prisbelönad sann historia (2005-07-25)

12 Juli - 18 Juli (v.29)
Charmerande med färgglada bilder (2005-07-18)
Liten, charmig, rolig och kärleksfull (2005-07-18)
Underhållande med vardagsdramatik (2005-07-18)
Fängslande, rolig och starka känslor (2005-07-18)
Sommaräventyr med hemligheter (2005-07-18)

05 Juli - 11 Juli (v.28)
Fångande läsning i rasande tempo (2005-07-11)
Prisbelönt debut-roman (2005-07-11)
Spännande med sarkastisk humor (2005-07-11)
Lidelsefullt från 60-talets Berlin (2005-07-11)
Sommarens mest läsvärda deckare (2005-07-11)

28 Juni - 04 Juli (v.27)
Roman om kärlek och ensamhet (2005-07-04)
Hopplösa kollegor och falska killar (2005-07-04)
Skildring av sekelskiftets Stockholm (2005-07-04)
Roligt om småbarnsmammors liv (2005-07-04)
Mörkt porträtt av en mördare (2005-07-04)

21 Juni - 27 Juni (v.26)
Suveränt om kärleken till fotboll (2005-06-27)
Inspirerande om trädgårdsskötsel (2005-06-27)
Förklarar lagen
på ett enkelt sätt (2005-06-27)
Långsam början spännande slut (2005-06-27)
En kvinnlig Rocky för tjejer (2005-06-27)

14 Juni - 20 Juni (v.25)
Unika bilder från andra världskriget (2005-06-20)
För dig som vill undvika sjönöd (2005-06-20)
Trädgårdarnas rika djurliv i ord och bild (2005-06-20)
Rockys dystra singelliv ger tröst (2005-06-20)
Mordgåta som inte släpper taget (2005-06-20)

07 Juni - 13 Juni (v.24)
Vacker fågelbok till alla naturälskare (2005-06-13)
Isländsk deckare med svart humor (2005-06-13)
Allt för dig som inte känner hantverkare (2005-06-13)
Upplyftande med groteska mord (2005-06-13)
Öppenhjärtigt om Monica Zetterlund (2005-06-13)

31 Maj - 06 Juni (v.23)
Gripande och starkt om gemensam sorg (2005-06-06)
Psykologibok som slaktar heliga kor (2005-06-06)
Spännande om ett försvinnande (2005-06-06)
Ska du köpa hund - här är boken för dig (2005-06-06)
Om de svenskaste av alla maträtter (2005-06-06)

24 Maj - 30 Maj (v.22)
Fem monologer om tillståndet i Sverige (2005-05-30)
Nostalgitripp – för farmor och farfar (2005-05-30)
Fantastisk bok om en tigertämjerska (2005-05-30)
Åklagare jagar en farlig sanning (2005-05-30)
Briljant svart debut om skolmassaker (2005-05-30)

17 Maj - 23 Maj (v.21)
Universell läsning om att åldras (2005-05-23)
Lärarinnas älskare – en skandalhistoria (2005-05-23)
Adlad författare bjuder på spänning (2005-05-23)
Perfekt presentbok till chokladälskaren (2005-05-23)
Läsvärt om nya klimat och oväder (2005-05-23)

10 Maj - 16 Maj (v.20)

Klassisk feelgood i nytt format (2005-05-16)
Läckra recept från ett riktigt konditori (2005-05-16)
Jubileumsbox fylld med spänning (2005-05-16)
Fyndiga texter om vardagsstress (2005-05-16)
Träffsäkert om picknickbesvär (2005-05-16)

03 Maj - 09 Maj (v.19)
Omtalad anarkistisk kultbok i nyutåva (2005-05-09)
När skräcken tar ett stryptag på läsaren (2005-05-09)
En flickas långa kamp mot anorexi (2005-05-09)
Rå och omskakande nutidsdokumentär (2005-05-09)
Kloka och roliga expertråd om barn (2005-05-09)

26 April - 02 Maj (v.18)
Växternas ursprung av doft och smak (2005-05-02)
Drömmen om trädgårdsdammen (2005-05-02)
Baskunskap för grönare fingrar (2005-05-02)
Lustfylld läsning om skärgårdsgrönt (2005-05-02)
Trädgårdstomten – älskad och hatad (2005-05-02)

19 April - 25 April (v.17)
Brunetti nystar upp nytt mord i Venedig (2005-04-25)
Elva spelare som lyfte damfotbollen (2005-04-25)
Vårens bästa roman av tidigare USA-etta (2005-04-25)
Busiga Laura maler ner mormors skor (2005-04-25)
Självbiografiskt om en annorlunda värld (2005-04-25)

12 April - 18 April (v.16)
Bra om Stockholms nöjesliv på 60-talet (2005-04-18)
Mångbottnat drama med oväntat slut (2005-04-18)
Nakna mattips åt barnfamiljer (2005-04-18)
Charmig bilderbok för de allra minsta (2005-04-18)
Vad är det som gör oss lyckliga? (2005-04-18)

05 April - 11 April (v.15)
Fartigt, spännande och realistiskt (2005-04-11)
Allt man behöver veta om trädgård (2005-04-11)
Gott och hälsosamt på elva minuter (2005-04-11)
Rakknivsvasst och mörkt om vår tid (2005-04-11)
Kommissarie Wexford i Uppsala (2005-04-11)

28 Mars - 03 April (v.13)
Efterlängtad polis i psykologiskt drama (2005-04-03)
Blondiner har inte alltid varit dumma (2005-04-03)
Ekorren Bosse bränner ut sig (2005-04-03)
Groteska mord på Platons tid (2005-04-03)
McCartneys hustru - en märklig kvinna (2005-04-03)

15 Mars - 21 Mars (v.12)
Kryper ända in på benknotorna (2005-03-21)
Ett måste för alla nyblivna hundägare (2005-03-21)
Nostalgisk resa genom folkhemmet (2005-03-21)
Ond bråd död i Uppsalatrakten (2005-03-21)
Deckardrottningens stora genombrott (2005-03-21)

08 Mars - 14 Mars (v.11)
Fascinerande om kärlek i naturen (2005-03-14)
En kokbok som gör mig alldeles lycklig (2005-03-14)
Succéförfattarens nya guide om livet (2005-03-14)
Starkt om att finna biologiska föräldrar (2005-03-14)
Bara för lyssnare med starka nerver (2005-03-14)

01 Mars - 07 Mars (v.10)
Storslagen roman om Nurejevs liv (2005-03-07)
Förtrollande – från första sidan (2005-03-07)
Muntert elakt om maktens floskler (2005-03-07)
Ett porträtt av den rena ondskan (2005-03-07)
Vad sägs om en älgpizza? (2005-03-07)

31 Januari - 06 Februari (v.05)
Fängslande biografi av Hillary Clinton (2005-02-06)
För dig som vill veta mer om religioner (2005-02-06)
Farligt för hälsan att leva utan kärlek (2005-02-06)
Goda råd för dig som vill öka i vikt (2005-02-06)
Prisbelönt historia om en utsatt pojke (2005-02-06)

Korthugget svart i James Ellroys anda (2005-01-31)
Att skada sig själv blev som en drog (2005-01-31)
Starkt och viktigt om ungas våldtäkter (2005-01-31)
Skarpsynta noveller om kulturkrockar (2005-01-31)
Ät gott och gå ner i vikt – samtidigt (2005-01-31)

18 Januari - 24 Januari (v.04)
Högklassig deckare med rafflande slut (2005-01-24)
Paul Newmans dressing imponerar (2005-01-24)
”Nytt” från Dan ”Da Vinci-koden” Brown (2005-01-24)
Kärleken till Che välte allt över ända (2005-01-24)
Ett eldorado för alla ostälskare (2005-01-24)

11 Januari - 17 Januari (v.03)
Mordgåtan får sin lösning efter 25 år (2005-01-17)
Här får barn svar på svåra frågor (2005-01-17)
Om en harmonisk familjs sönderfall (2005-01-17)
Italiensk satir att njuta av (2005-01-17)
Rappt och roligt om prisjägaren (2005-01-17)

04 Januari - 10 Januari (v.02)
Välkomponerad inspirationskälla (2005-01-10)
En inbjudan till de okända biblioteken (2005-01-10)
Utmärkt för den som ska flytta hemifrån (2005-01-10)
Kloka råd till den övergivna (2005-01-10)
Harry Bosch löser ännu en mordgåta (2005-01-10)

28 December - 03 Januari (v.01)
Årets thriller är en av Grishams bästa (2005-01-03)
Enastående roman om gisslandrama (2005-01-03)
”High fidelity” i barnversion (2005-01-03)
Svenske kockens recept gör succé (2005-01-03)
Det intressantaste är författarens liv (2005-01-03)

14 December - 20 December (v.51)
Drömbok för alla prinsesstokiga (2004-12-20)
Kul och lättlagat för små kockar (2004-12-20)
Huskurer för små barn och älgar (2004-12-20)
Prisbelönt bok om far och son (2004-12-20)
Hans berättelser är odödliga (2004-12-20)

30 November - 06 December (v.49)
Spännande deckare i rasande tempo (2004-12-06)
Om en sommarkatt - och flyktingbarn (2004-12-06)
Skitsnack för påläggskalvar (2004-12-06)
Lysande berättelse om en ung kvinna (2004-12-06)
En resa bortom turistvägarna (2004-12-06)

23 November - 29 November (v.48)
Så intensivt att man tappar andan (2004-11-29)
Ulf Lundells möte med Shakespeare (2004-11-29)
Egensinnigt och underbart för barn (2004-11-29)
Kvickt, intelligent och förbluffande (2004-11-29)
Både enkla och avancerade rätter (2004-11-29)

16 November - 22 November (v.47)
Fem kvinnor och en Don Juan (2004-11-22)
Underhållande om ilsken tennisstjärna (2004-11-22)
Fängslande drama om försvunnet barn (2004-11-22)
Bra handbok för oroliga föräldrar (2004-11-22)
Det här kan vara årets bästa deckare (2004-11-22)

10 November - 16 November (v.46)
Kunnig och kul hyllning till vinet (2004-11-16)
Briljant satir om tidningsvärlden (2004-11-16)
Här finns svar på alla frågor (2004-11-16)
Roligt och lärorikt - också för vuxna (2004-11-16)
Trovärdig deckare i sjukhusmiljö (2004-11-16)

02 November - 08 November (v.45)
Grävande med roande resultat (2004-11-08)
Om överklassens skamlöshet (2004-11-08)
Proffsen nöjer sig inte med jordnötter (2004-11-08)
Kommissarien avslöjar kollegerna (2004-11-08)
Fascinerande rön om självläkning (2004-11-08)

25 Oktober - 31 Oktober (v.43)
Perfekt läsning i höstmörkret (2004-10-31)
Enkelt och gott på sydländskt vis (2004-10-31)
Om svårigheten att finna sin plats (2004-10-31)
Tre vänner på jakt efter kärleken (2004-10-31)
Fängslande om en barndomssommar (2004-10-31)

18 Oktober - 24 Oktober (v.42)
Raka svar om sex för unga pojkar (2004-10-24)
Sinnrik intrig tar andan ur läsaren (2004-10-24)
Garaget som blev för trångt (2004-10-24)
En heltäckande analys av vänskap (2004-10-24)
Pedagogiskt om stressbemästring (2004-10-24)

11 Oktober - 17 Oktober (v.41)
Intensiv berättelse i högt tempo (2004-10-17)
Läsupplevelse på självlysande prosa (2004-10-17)
En lagerchef möter kärleken (2004-10-17)
Jordnära dikter som går rakt in (2004-10-17)
Lär dig laga mat som gatukockarna (2004-10-17)

27 September - 03 Oktober (v.39)
3 frågor till Arto Passilinna Aktuell med ”En lycklig man”
(2004-10-03)

Spännande om ett försvinnande (2004-10-03)
Om kärleken till mat - och mamma (2004-10-03)
Ännu en bok med kultvarning (2004-10-03)
Djupdykning i den svenska folksjälen (2004-10-03)
Allt du förmodligen inte vet om kyssar (2004-10-03)

20 September - 26 September (v.38)
Familjedrama med oväntad upplösning (2004-09-26)
Sanslöst roligt om singelliv i New York (2004-09-26)
Enkla och bra recept på GI-mat (2004-09-26)
Ännu en bok av Slas att älska (2004-09-26)
Slår det mesta i spänningsgenren (2004-09-26)

13 September - 19 September (v.37)
Prisad deckare från Platons Aten (2004-09-19)
Befriande om en väg ut ur stressen (2004-09-19)
Skrämmande om brutal manlighet (2004-09-19)
Från snabbmat till svarta porrpengar (2004-09-19)
Förtrollande om Malmsten som ung (2004-09-19)

06 September - 12 September (v.36)
Pressad hjälte jagar seriemördare (2004-09-12)
Om sjukdomar ur kvinnoperspektiv (2004-09-12)
Spännande om mord i filmvärlden (2004-09-12)
En hyllning till de gamla badhusen (2004-09-12)
Liten pärla om första kärleken (2004-09-12)

30 Augusti - 05 September (v.35)
Fascinerande om Berlins fall (2004-09-05)
Kultbok om kvinnlig deckare i Botswana (2004-09-05)
Hejdlöst roligt om farligheter för barn (2004-09-05)
Haags humor gör dig på gott humör (2004-09-05)
Glömda kvinnor lyfts fram i ljuset (2004-09-05)

23 Augusti - 29 Augusti (v.34)
Mycket smått – och mycket gott (2004-08-29)
Omskakande om vägen ur sexträsket (2004-08-29)
Ett vardagsdrama med lyckligt slut (2004-08-29)
Svenskarna och deras korvkiosker (2004-08-29)
Del två av modern svensk klassiker (2004-08-29)

16 Augusti - 22 Augusti (v.33)
Kan bli en bibel för klädintresserade (2004-08-22)
Deckare med en skarpsynt elegans (2004-08-22)
Bok om böcker för alla bokälskare (2004-08-22)
En 5-årings tankar att glädja sig åt (2004-08-22)
Livsvisdomar och heta passioner (2004-08-22)

09 Augusti - 15 Augusti (v.32)
Brunettis okuvliga energi fängslar (2004-08-15)

Underhållande avtryck av vår tid (2004-08-15)
En bedårande bok om grisen Olivia (2004-08-15)
81:a boken av Slas – en bok att älska (2004-08-15)
Lys upp trädgården – få längre sommar (2004-08-15)

02 Augusti - 08 Augusti (v.31)
Tankvärt om den svåra vänskapen (2004-08-08)
Några timmars verklighetsflykt (2004-08-08)
Ömsint skildring av far-son-relation (2004-08-08)
Explosiv storsäljare om förälskelse (2004-08-08)
Förbjuden kärlek mellan 60-åringar (2004-08-08)

26 Juli - 01 Augusti (v.30)
Rolig om kulturkrockar (2004-08-01)
Gravid, finsk polis på mördarjakt (2004-08-01)
Här är sommarens bästa deckare (2004-08-01)
Kuslig historia som rör sig på flera plan (2004-08-01)
Uppslukande om mordutredning (2004-08-01)

19 Juli - 25 Juli (v.29)
Humoristiskt om ”miljonvinst” (2004-07-25)
Lekfullt skrivet om hemliga önskningar (2004-07-25)
Ett perfekt äventyr för unga läsare (2004-07-25)
Underbar bok om en kelsjuk ”liten” gris (2004-07-25)
Tonsäkert om niondeklassare (2004-07-25)

12 Juli - 18 Juli (v.28)
En thriller av hög kvalitet (2004-07-18)
Välskrivet om barndomshemligheter (2004-07-18)
Som Knutby men ändå inte Knutby (2004-07-18)
Deckarkung gör oväntad avslutning (2004-07-18)

05 Juli - 11 Juli (v.27)
Da Vinci-koden Rafflande storsäljare (2004-07-11)
Får man verkligen skriva så här roligt? (2004-07-11)
Lillebrorsan läser populär debut (2004-07-11)
Så håller du barnen sysselsatta i bilen (2004-07-11)
En njutning att höra satirisk professor (2004-07-11)

24 Maj - 30 Maj (v.21)
Härlig bok om 22 jordiska paradis (2004-05-30)
Psykologisk thriller om diskriminering (2004-05-30)
Mästerlig historia om sydstaterna (2004-05-30)
En tröst och hjälp vid skilsmässan (2004-05-30)
Bra tips om hur du gör en lyckad buffé (2004-05-30)

10 Maj - 16 Maj (v.19)
Om maktlöshetens yttersta vapen (2004-05-16)
Underhållande och lärorikt (2004-05-16)
Sanslöst roligt av Warhols brorson (2004-05-16)
Bilistens guide till god mat (2004-05-16)
Utmärkt lärobok om kost och hälsa (2004-05-16)
Bantningsdiet som fungerar (2004-05-10)
Mord och mod på Sardinien (2004-05-10)
Fin trädgård även för lata odlare (2004-05-10)
För den som gillar att prata om vädret (2004-05-10)
Fängelsepräst dras in i livsfarligt spel (2004-05-10)

19 April - 25 April (v.16)
Fängslande
i högt tempo (2004-04-25)
Trovärdigt
om första kärleken (2004-04-25)
Välskriven deckare med oväntat slut (2004-04-25)
Lustfylld och praktisk handbok (2004-04-25)
Att äta sig frisk från diabetes (2004-04-25)

12 April - 18 April (v.15)
Förträffligt
och faktaspäckat (2004-04-18)
Hejdlös drift med nyandlighet (2004-04-18)
Svart humoristiskt om kärlekslängtan (2004-04-18)
Trädgården som njutning (2004-04-18)
Matlagning som lagsport (2004-04-18)

05 April - 11 April (v.14)

Smular sönder skräckscenario ”Tro, terror och tolerans”
(2004-04-11)

Fascinerande om modevärlden ”Tankar om mode” (200404-11)

Mormor på äventyr i Afrika ”Min modiga mormor” (200404-11)

Märkliga dödsfall på sjukhem ”Mord i natten” (2004-0411)

22 Mars - 29 Mars (v.12)
Ironiskt och roligt om ett nytt liv vid 60 ”De sju
systrarna” (2004-03-29)
Så här klarar du krisen på golfbanan ”I värsta fall”
(2004-03-29)

Handbok för dig som söker kärleken ”Mod att möta den
rätte” (2004-03-29)
Lär dig sköta barnens husdjur ”Rut & Knut tittar ut på
tama djur” (2004-03-29)
Tysk deckare som skakar om ”Synderskan” (2004-03-29)

03 Mars - 09 Mars (v.10)
Spännande rysare i rasande tempo ”Berätta inte för
någon” (2004-03-09)
Mästerligt om vänskap och kärlek ”En kvinna att älska”
(2004-03-09)

Lärorikt och vackert om våra badpärlor ”Havsbad”
(2004-03-09)

En riktig engelsk deckarklassiker ”I mördarens spår”
(2004-03-09)

Rachel Molin gör boken ännu roligare ”Änglar” (2004-0309)

23 Februari - 29 Februari (v.08)
25 grader varmt på Torneträsks is ”Arkar” (2004-02-29)
En fin blandning av Greene och Coetzee ”Den gode
doktorn” (2004-02-29)
Småbarnsmamma - och mordpolis ”Dödsspiralen” (200402-29)

Tonårssuccé som bok och tv-serie ”Glappet” (2004-02-29)
Rolig bilderbok om fräck kattunge ”Snurran och den
osande abborren” (2004-02-29)

10 Februari - 16 Februari (v.07)
Råd till dig som ska inreda barnens rum ”Barnens rum”
(2004-02-16)

Gör alla dagar till alla hjärtans dag ”Du är det finaste”
(2004-02-16)

Aktuell skildring av motsägelsefull man ”Farfar var
rasbiolog” (2004-02-16)
I huvudet på en bitter gammal far ”Den förtvivlade”
(2004-02-16)

Mörka hemligheter och gruvlig hämnd ”Nattsystern”
(2004-02-16)

28 Januari - 03 Februari (v.05)
Kyrkokritik som är en riktig rysare ”Da Vinci-koden”
(2004-02-03)

Plågsamt viktig bok om våldtäkter ”Flickan och skulden”
(2004-02-03)

Insiktsfullt om en moders sista tid ”Hem från festen”
(2004-02-03)

Semesterdrömmar möter verkligheten ”Om konsten att
resa” (2004-02-03)
Visst kan en giraff bo med en krokodil ”Krokodilen och
Giraffen hittar hem” (2004-02-03)

19 Januari - 25 Januari (v.03)
Anita Björks röst lyfter Pleijels bok ”En vinter i
Stockholm” (2004-01-25)
Gott om fakta för tvillingföräldrar ”Par i barn” (2004-0125)

Prinsessan fäktas och spelar hockey ”Så gör prinsessor”
(2004-01-25)

Hårdkokte Bosch löser seriemord ”Svart is” (2004-01-25)

12 Januari - 18 Januari (v.02)
Som "Notting Hill" med ombytta roller ”Funny
Valentine” (2004-01-18)

Stark berättelse om det nya Sverige ”Inga bomber över
Skärholmen” (2004-01-18)
Klokt och lättläst om barn med astma ”Nya
barnallergiboken” (2004-01-18)
Briljant skildring av krigets vändpunkt ”Stalingrad”
(2004-01-18)

Bestialiskt mord på religiös sektledare ”Solstorm”
(2004-01-18)

05 Januari - 11 Januari (v.01)
Skrämmande och oemotståndlig ”Fruset offer” (2004-0111)

Kusligt om blodets betydelse ”Henrys bok” (2004-01-11)
Livsklokt om eviga frågor ”Den sjunde dagen” (2004-0111)

Mördarjakt i rasande tempo ”Smärtans hus” (2004-01-11)
Olika regler för kvinnor och män ”28 timmar på ett
dygn” (2004-01-11)
Klarsynt om makt och vanmakt ”Makten och
kvinnligheten” (2004-01-07)
Mörk mordgåta får sin lösning ”Min allra bästa vän”
(2004-01-07)

Hjälp till dig som sörjer din hund ”Att förlora en hund”
(2004-01-07)

Yorke håller läsaren i ett järngrepp ”Onda gärningar”
(2004-01-07)

Ett praktverk för de allra minsta ”Den vita
barnkammarboken” (2004-01-07)

22 December - 28 December (v.51)
Salt samling om mat och kulturhistoria ”Salt” (2003-1228)

Trygg och trivsam sagobok - för alla ”Dinkeli dunkeli
doja” (2003-12-28)
Massor av bilder på staden vid vattnet ”Stockholms
stränder” (2003-12-28)
Utsökt skrivet om kärlek - och svek ”Nattens ljus” (200312-28)

En klassisk engelsk kriminalroman ”Efter alla år av
saknad” (2003-12-28)

09 December - 15 December (v.50)
”Mat för ditt barn” Goda matvanor för dina barn (2003-1215)

”Helt enkelt” Novisen vid spisen får svar på allt (2003-1215)

”Rutiga bakboken” Känn doften av nybakat i köket
(2003-12-15)

”Rödvin älskar mat” Mat och vin i den lite högre skolan
(2003-12-15)

”Kokboken” Enkla men läckra måltider på nolltid (2003-1215)

02 December - 08 December (v.49)
”Molly året runt” Älskad liten mus på nya äventyr (200312-08)

”Värsta monstren” Eldorado för alla monsterdiggare (200312-08)

”Burkpojken” En rolig klassiker (2003-12-08)
”Pappan som försvann” Kloka berättelser om barn i vår
tid (2003-12-08)
”Prinsessan och mördaren” Mord- och lögner i
ungdomsdeckare (2003-12-08)

27 November - 03 December (v.48)
”Depressionens demoner” Så är det at leva med
depressionen (2003-12-03)
”Lilla kokboken” Inspirationskälla för unga kockar (200312-03)

”Tystnadens historia” Mästerligt berättat av Peter
Englund (2003-12-03)
”Lang” Sexuell besatthet drabbar tv-stjärna (2003-12-03)
”Fallet Arbogast” En av höstens bästa kriminalromaner
(2003-12-03)

19 November - 25 November (v.47)
Spännande om mord i det nya Kina ”En röd hjältinnas
död” (2003-11-25)

Älskarna flockas runt ensamstående ”Fyra i leken”
(2003-11-25)

Ung kvinna bryter mot konventioner ”Jag ska ta dig dit”
(2003-11-25)

Småbarnspappas kärlek till sin son ”Koka makaroner”
(2003-11-25)

Smaksensationer med sås och dip ”Sås & dip med
mycket smak” (2003-11-25)

10 November - 16 November (v.45)
Så gör du matlådan - lätt och nyttigt ”Den perfekta
matlådan” (2003-11-16)
Vasst om våldtäkt på drömfamiljen ”Det var vi som var
Mullvanys” (2003-11-16)
Naturens skönhet - i en trädgård ”Blombok” (2003-11-16)
Gastkramande av deckarmästaren ”Patient 67” (2003-1116)

Sanslöst roligt om mediernas värld ”Hopplös och hatad
av alla” (2003-11-16)
”Bländverk” Engelsk by under luppen (2003-11-10)
”Sol och vår” Vänligt farväl till Lärns skärgårdsö (2003-1110)

”Minnets möjligheter” Sämre minne ingen katastrof
(2003-11-10)

”Hundra år i luften” Därför lyfter jumbojätten (2003-11-10)
”Anna Larssons hemliga dagbok” Mobbat barn slår
tillbaka (2003-11-10)

27 Oktober - 02 November (v.43)
Deckarvinnaren gör ingen besviken ”Nattskärran” (200311-02)

Den här boken tar andan ur mig ”Flyttfåglar” (2003-1102)

Ord om faderskap - av kända pappor ”Alla tiders
pappor” (2003-11-02)
Klokt om sökande efter en livskamrat ”Ett slags
sällskap” (2003-11-02)
ABC - för dig som vill laga italienskt ”Äkta italienskt”
(2003-11-02)

Ett ödesmättat vardagsdrama ”Jonas Eckel” (2003-10-28)
Underhållande om liv, död och kärlek ”En oväntad
semester” (2003-10-28)
Man blir på gott humör av Hylinger ”Boken om det
hemliga sällskapet” (2003-10-28)
Välskriven och vacker presentbok ”Historiebok för
kakälskare” (2003-10-28)
Fantasieggande med vackra bilder ”Snigeln och valen”
(2003-10-28)

15 Oktober - 21 Oktober (v.42)
En värld besatt av orkidéer ”Orkidéfeber” (2003-10-21)
Kärlek mellan far och son ”Italienaren” (2003-10-21)
Rebus på spaning i cybervärlden ”Fallen” (2003-10-21)
Underhållande om en älskad dryck ”Kaffe” (2003-10-21)
Svarta hemligheter kommer till ytan ”Mörkerspår” (200310-21)

06 Oktober - 12 Oktober (v.40)
En bok för dig som vill bli lite lättare GI-metoden (200310-12)

Pricksäkert om barn och föräldrar ”Jag heter Karlsson”
(2003-10-12)

En människa på väg mot avgrunden De nakna
kvinnornas ö (2003-10-12)
Enastående om Sovjetsystemet ”Imperiet” (2003-10-12)
Kvicka tidsbilder som sålt miljoner ”Jag skulle vilja att
någon väntade på mig någonstans” (2003-10-12)
Mästerlig skildring av det lilla livet (2003-10-06)
Kulturkrock mellan dokusåpa och polis (2003-10-06)
Bedårande bok om hundars känslor (2003-10-06)
Ett äventyr för barn och vuxna (2003-10-06)
Trädgårdsarbete för nya entusiaster (2003-10-06)

22 September - 28 September (v.38)
God underhållning för mörka kvällar (2003-09-28)
Spännade mordgåta att sträckläsa (2003-09-28)
Kritikerrosad författare tillbaka (2003-09-28)
Glädjespridare för barn och vuxna (2003-09-28)

Kulturhistorisk guldgruva (2003-09-28)

15 September - 21 September (v.37)
Hon har mött världens stora (2003-09-21)
Katolska kyrkan under lupp (2003-09-21)
Högt pris för att leva med en man (2003-09-21)
Gåta i det förflutna får sin lösning (2003-09-21)
Rakt och begripligt om ungas ångest (2003-09-21)

08 September - 14 September (v.36)
Krypande spänning om sjukhusmord (2003-09-14)
Genteknik löser knivig mordgåta (2003-09-14)
Sanslöst roligt om legend på öde ö (2003-09-14)
Fortsättning på prisbelönt roman (2003-09-14)
Mamma Mu drar in miljoner på 25 språk (2003-09-14)

01 September - 07 September (v.35)
Spännande satir om dokusåpe-tv (2003-09-07)
Så blev livet för barnen från Korea (2003-09-07)
Varför måste man gå och lägga sig? (2003-09-07)
Deckare misstänkt för seriemord (2003-09-07)
Lär dig hantera vardagsstressen (2003-09-07)
Kloka läkarråd om vardagskrämpor (2003-09-01)
Läs – och ta med barnen till köket (2003-09-01)
Underhållande om kärlek på äldre dar (2003-09-01)
Starkt berörande barndomsskildring (2003-09-01)
Även norska män kan skriva deckare (2003-09-01)

19 Augusti - 25 Augusti (v.34)
Utmärkt källa för kunskap (2003-08-25)
Slas 78:e – en bok att älska (2003-08-25)
Journalist på villovägar (2003-08-25)
Barnkalas för allergiker (2003-08-25)
Sanslöst om kyrkbygge (2003-08-25)

11 Augusti - 17 Augusti (v.32)
En bra bok att ge bort i present (2003-08-17)
Kommissarie med passion för livet (2003-08-17)
Underhållande och ytterst välskrivet (2003-08-17)
Man hittas mördad i sin möbelbutik (2003-08-17)
Som att få brev från en kär vän (2003-08-17)

04 Augusti - 10 Augusti (v.31)
Gastkramande med mycket svart humor (2003-08-10)
Ångestfylld historia om försvunnet barn (2003-08-10)
Gåtfulla dödsfall och blodiga mord (2003-08-10)
Kvinnlig journalist gräver i gammalt fall (2003-08-10)
Tvingas rädda en misstänkt pedofil (2003-08-10)
Sonen driver sig själv mot avgrunden (2003-08-04)
Oväntad upplösning i spännande thriller (2003-08-04)
Klassiker om ett avlägset Sverige (2003-08-04)
Bok om Guillous liv (2003-08-04)
Boken får en nästan att tappa andan (2003-08-04)

21 Juli - 27 Juli (v.29)
Stort, insiktsfullt verk som håller än (2003-07-27)
Hylinger ger sina läsare gott humör (2003-07-27)
Spännande med många bottnar (2003-07-27)
Rappt och roligt om damtidningar (2003-07-27)
Svindlande äventyr i Pulizervinnare (2003-07-27)

14 Juli - 20 Juli (v.28)
Överraskande och lysande berättelse (2003-07-20)
När ett förhållande plötsligt tar slut (2003-07-20)
Attraktion mellan konstnär och flicka (2003-07-20)
Fantastiskt bra om populär ungkarl (2003-07-20)
Tre kvinnor i tre olika tidsåldrar (2003-07-20)

01 Juli - 07 Juli (v.27)
En pedofil flyttar in i ökänt område (2003-07-07)
Välskrivet med ett väldigt högt tempo (2003-07-07)
Gastkramande i mörkt gruvschakt (2003-07-07)
Italiensk släkting till Kurt Wallander (2003-07-07)
Spännande om norsk krigsveteran (2003-07-07)

17 Juni - 23 Juni (v.25)
Absurd bok ska hjälpa autistiska (2003-06-23)
Sanslöst roligt om senapsflicka (2003-06-23)
Jakt på identitet i brännhet debut (2003-06-23)
Ge barnen en kul sommar i stan (2003-06-23)
Livslångt sökande efter förlåtelse (2003-06-23)

10 Juni - 16 Juni (v.24)
Så här klarar du samlivet till sjöss (2003-06-16)
Sätt en pelargon – och bli friskare (2003-06-16)
Berätta själv till färgglada bilder (2003-06-16)
Levengood och Lindell slår till igen (2003-06-16)
Rappt och roligt om Hollywood-livet (2003-06-16)

02 Juni - 08 Juni (v.22)
Dr Phil bättre på att prata än skriva (2003-06-08)
Årets Walters en lysande deckare (2003-06-08)
Mästerlig rysare äntligen i pocket (2003-06-08)
Lär dig äta som på stenåldern (2003-06-08)
Pristagare i Astrid Lindgrens anda (2003-06-08)

26 Maj - 01 Juni (v.21)
Skrämmande och oemotståndlig (2003-06-01)
Nobelpristagaren minns sin barndom (2003-06-01)
Ett riktigt fynd om du gillar auktioner (2003-06-01)
Ett barn försvinner i Fossums senaste (2003-06-01)
Fästingar, loppor och löss Nyttig läsning inför
fästingsommaren (2003-05-26)
Folkets Gröna Lund Massor av fakta om älskat nöjesfält
(2003-05-26)

En doft av apelsin En doft av apelsin – och världskrig
(2003-05-26)

Dödsspiralen Svårlöst mordfall för gravid polis (2003-05-26)
Populärmusik från Vittula Hör Niemi läsa sin egen
Vittula-succé (2003-05-26)

13 Maj - 19 Maj (v.20)
Ät allt! Befrielsen från alla fantomkurer (2003-05-19)
Pianostämmaren Fascinerande resa full av livsvisdom
(2003-05-19)

Morbror Volfram Blandning av kemi och äventyr (2003-0519)

Stor i käften Starkt av världens bästa författare (2003-0519)

Tid att vara ensam Med ensamheten som hjälpmedel
(2003-05-19)

06 Maj - 12 Maj (v.19)
Fukta din aska Hur har författaren orkat egentligen? (200305-12)

Iskallt spår Naturen fick huvudrollen (2003-05-12)
Nikotin Rolig betraktelse i rasande tempo (2003-05-12)
Nigellas sommarmat Sensuell kokbok med mellansnack
(2003-05-12)

28 timmar på ett dygn Olika regler för kvinnor och män
(2003-05-12)

29 April - 05 Maj (v.18)
Kyssar på Manhattan Säregen stämning i ömsinta
noveller (2003-05-05)
Tankar om kriminallitteratur Lärorik vandring bland
förbrytare (2003-05-05)
Gälla för död Baronessans lustmord på pressen (2003-0505)

Jamies kök Passionerad Oliver om konsten i köket (200305-05)

Underkastelsens sötma Absurd skildring av märkliga
Japan (2003-05-05)

22 April - 28 April (v.17)
Safari Club Skarpsynt om biologismens avarter (2003-04-28)
Till Mervas Smärtsam historia om rannsakan (2003-04-28)
Vandra i Europas trädgårdar 100 otroliga trädgårdar i
Europa (2003-04-28)
Välja sällskapsdjur Välj rätt husdjur till dig och din familj
(2003-04-28)

Nåd för de döda Mästerlig skildring av undre världen

(2003-04-28)

16 April - 22 April (v.16)
Bokhandlaren i Kabul Vardagen under kriget i
Afghanistan (2003-04-22)
Popcorn och Rufs Suverän kärleksberättelse för barn
(2003-04-22)

Den lilla trädgården Ingenting känns längre omöjligt
(2003-04-22)

Sjöjungfrun sjöng sin sång Man minns alltid första
gången (2003-04-22)
Jack Nu är ”Jack” åter som hörbok (2003-04-22)

08 April - 14 April (v.15)
Evas revben Senaste rönen om kvinnokroppen (2003-04-14)
Med livet som vapen Välskrivet om makt och maktlöshet
(2003-04-14)

Synderskan Vettlöst dåd i skakande roman (2003-04-14)
Sängkamrater Rapp berättelse med härligt slut (2003-0414)

Överviktiga barn En kunskapskälla mot barns fetma (200304-14)

01 April - 07 April (v.14)
Illusionernas bok Austers senaste – hans bästa hittills
(2003-04-07)

Järnskuggan Mordhistoria som leder till toppen (2003-0407)

Kattbok Katten så bra, Suzanne Brøgger (2003-04-07)
När livet kallnar MASH på riktigt – bitvis outhärdligt (200304-07)

Dödsdomen McDermid – för fler än deckarälskarna (200304-07)
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