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Turkos import erbjuder turkiska böcker för vuxna 
och barn 
 
Varsågod – här är en ny lista från Turkos import! 
Priserna är angivna exkl moms och frakt tillkommer. Om inget anges är böckerna häftade.  
Lena Wester 
 
Turkos import 
c/o Wester 
Bränningevägen 42, 2 tr 
120 58 Årsta 
tel 070-6451126 
e-post: turkosimport@ownit.nu 
hemsida: www.turkosimport.se  
 
 
Nr Pris Signum Bok 
1 160 Hutt Aral, Inci. Sevgili. (Käraste). 2017. 279 s. 

Kärleksroman av populär författare. Historisk, från tiden 1965-1985 
då två militärkupper inträffade. Författaren har inspirerats av 
filmaren Yılmaz Güneys liv men hennes hjälte/huvudperson heter 
Yavuz Günay. Bästsäljare. 

2 232 Hutt Brown, Dan. Baṣlangıç. Orig:s titel: Origin. 535 s. 
3 152 Hutt Ishiguro, Kazuo. Beni asla bırakma. Orig:s titel: Never let me go. 

271 s 
4 144 Hutt Ishiguro, Kazuo. Günden kalanlar. Orig:s titel: Remains of the 

day. 206 s. 
5 168 Qcaa=utt Kaya. Gülhan. Ermeni, Musevi, Rum evlerinde pişen yemekler. 

(Maten som lagas i armeniska, judiska och grekiska hem). 2017. 
248 s. Ill. 
Innehåller förutom recept kapitel om dessa tre minoritetsgruppers 
resp matkulturer och hur de påverkat och påverkats av det 
ottomanska/turkiska köket. Författaren välkomnar läsaren in i 
grannens kök. 

6 176 Hutt Kaymaz, Sezgin. Uzunharmanlar’da bir davetsız misafir. (En 
objuden gäst i Uzunharmanlar). 2017. 323 s. 
Huvudpersonen hyr en ungkarlslägenhet i Uzunharmanlar – det 
börjar hända mystiska saker, kanske är huset hemsökt.. 
Underhållande roman. Bästsäljare. 

7 180 Hutt Kulin, Ayşe. Kördüğüm (Gordisk knut/Dödläge/Olösbart). 2017. 
293 s. 
En ung kvinna lider av minnesförlust efter en gåtfull olycka, om 
hennes kamp för att ”återvända” och överleva. Bästsäljare. 
 

8 180 Hutt Munro, Alice. Sevgili hayat. Orig:s titel: Dear life. 2016. 
Noveller. 
 

9 196 Hutt Nesbo, Jo. Hamamböcekleri. Orig.s titel: Kakerlakkene. (Sv. titel: 
Kackerlackorna). 2017. 
 

10 176 Hutt Robinson, Marilynne. Lila. Orig:s titel: Lila. 2017. 
 

11 140 Hutt Özakman, Turgut. Romantika. 2017. 162 s. Ill. 
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Populär kärleksroman som kommit ut i många upplagor under året. 
En kärlekshistoria med upp- och nedgångar som sträcker sig mellan 
1960 och 1987. Författaren var från början verksam som dramaturg 
vid radio och tv. Hans mest kända romaner är en trilogi om Turkiets 
historia. 

Barn- och ungdomsböcker 
12 168 ufHutt(yb) Akin, Somin. Bir dakika. Orig.s titel: Un minuto. 2017 inb. [30]s. 

Ill. 
På en minut kan man blinka 20 gånger, krama om hunden, plantera 
några frön, säga adjö, titta på regnet, ja, t o m rädda ett liv. Bok om 
tid för de yngsta. Mycket sparsamt med text. Illustrationer i 
blandteknik dominerar. 4 år-  

13 112 uO=utt Brami, Elisabeth. Kiz çocuk hakları bildirgesi. Orig:s titel:La 
declaration des droits des filles.2017.Ill. [30] s. 
Rolig bok med lite knäppa illustrationer om flickors rättigheter, 
särskilt kanske riktad till de som är lite annorlunda. Om rätten att 
vara sig själv, man får leka med vilka leksaker man vill, lära sig 
matte och teknik. Sidorna domineras av bilderna, texten är sparsam. 
5 år- 

14 172 ufHutt(yb) Davies, Benji. Dedemin adası. Orig:s titel: Grandad’s island 2017. 
[28] s. Ill. 
Stort format. Om att förlora en morförälder. Sid som brukar umgås 
med sin morfar hittar inte honom en dag. Till slut hittar han 
morfadern på vinden. Tillsammans går de genom en dörr och beger 
sig till en fantastisk ö där morfadern vill stanna. Sid får segla hem 
ensam. Innehållsrika illustrationer i varma färger. 4 år-  

15 116 uP=utt Farndon, John. Çöp adamın dev makineler rehberi. Orig:s titel: 
Stickmen’s guide to how gigantic machines work. 2017. 32s.Ill. 
Med detaljrika bilder beskrivs alla möjliga stora maskiner, t ex 
grävskopor, oljeplattformar, berg- och dalbanor, tunnelborrar, tanks. 
Mest teckningar över hela sidor men även ett fåtal foton.  6 år- 

16 120 ufHutt Ferrante, Elena. Kumsalda bir gece. Orig:s titel: La spiaggia di 
notte. 2016. 40 s. Ill. 
En docka blir kvarglömd på stranden över natten. En hel del 
mystiska och skrämmande saker händer, bl a kommer strandvakten 
och samlar ihop allt skräp. Lyckligt slut. Illustrationer i färg på alla 
uppslag.7 år- 

17 144 ufHutt(yb) Goodall, Jane. Rickie ve Henri. Orig:s titel: Rickie and Henri. 
2017. [25] s. Ill.  
Stort format. En föräldralös chimpansunge, Rickie adopterar den 
rufsiga hunden Henri som sin mamma. Baserar sig på en verklig 
händelse och författaren är känd chimpansforskare. Illustrationerna 
i akvarell dominerar uppslagen.4 år- 

18 180 ufHutt Lindgren, Astrid. Pippi Uzunçorap. Orig.s titel:Pippi 
Långstrump. 2017.139 s. Ill. Inb.(klotband). 
Nyutgåva. 
 

19 120 ufHutt Newbery, Linda. Kardan kedi. Kedi öyküleri.6. Orig.s titel: Ice 
cat. Cat tales.6. 2017. 73 s. Ill. 
En dag när Tom bygger en katt av snö blir den plötsligt levande. 
Katten är arg och har en kall klump inne i sig, en liknande den kalla 
klump som Tom har haft i bröstet sedan hans far blev sjuk. 
Svartvita illustrationer på varje uppslag.6 år- 

20 168 ufHutt Nilsson, Ulf. Son dava. Orig:s titel: Kommissarie Gordon. Det sista 
fallet? 2017. 106 s. Ill. 
 

21 164 ufHutt(yb) Unenge, Johan. Herkes Alfred’e bakıyor. Orig:s titel: Alla tittar 
på Alfred. 2017. [30] s. 

22 148 ufHutt(yb) Yeoman, John. Ayının kıṣı evi. Orig:s titel: The bears winter 
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house. 2017. [24] s. Ill. 
Stort format. Björnen vill bygga ett hus för att inte frysa under 
vintern. De andra djuren skrattar åt honom men när vintern kommer 
fryser de och ber att få komma in i hans hus. Han är snäll och låter 
dem komma men får ingen vila eftersom de är så stökiga. Till slut 
löser det hela sig. Illustrationer med fart och fläkt i akvarell och 
tusch av Quentin Blake. 
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Nr Förf/bok Pris Antal Nr Förf/bok Pris Antal 
1 Aral 160  12 Akin 168  
2 Brown 232  13 Brami 112  
3 Ishiguro, Beni 152  14 Davies 172  
4 Ishiguro, Günden 144  15 Farndon 116  
5 Kaya 168  16 Ferrante 120  
6 Kaymaz 176  17 Goodall 144  
7 Kulin 180  18 Lindgren 180  
8 Munro 180  19 Newbery 120  
9 Nesbo 196  20 Nilsson 168  
10 Robinson 176  21 Unenge 164  
11 Özakman 140  22 Yeoman 148  
 


