
Bok Pris Beställning 
 

Lagercrantz, David. Örümcek ağındaki kız. Orig.s titel: Det som inte 
dödar oss 

105  

Larsson, Stieg. Atesle oynayan kız. Orig:s titel: Flickan som lekte med 
elden 

120  

Paretsky, Sara. Sert oyun. Orig:s titel: Hardball 75  

Modern Iran ve Afgan öyküleri antolojisi. (Antologi med moderna 
iranska och afganska noveller) 2013. 534 s. 

80  

Koranen med förklaringar på turkiska. Liten (12x17 cm) inbunden. 75  

Osmanli padişahlari albümü. (Album med ottomanska sultaner). 36 
sultaner presenteras med bild på en sida och en sida text i detta lilla 
album (12x17 cm) med ringpärm.  

40  

Myron, Vicki. Dewey. Orig.s titel: Dewey. Bestsellern om katten 
Dewey. (4 ex) 

75  

20. yüzyıl Türk şiiri. 100 şair 100 şiir. (Tjugonde århundradets turkiska 
diktning. 100 poeter 100 dikter), Antologi med en sida + en dikt av 
varje författare + 4 inledande introduktioner. Ill. Hårda pärmar. 148 s.  
Utg av turkiska kultur- och turistministeriet 2006.  

125  

Barnböcker   

Lindgren, Astrid. Pippi Uzunçorap Orig:s titel: Pippi Långstrump. Ill. 
2011. 

60  

Tekerlemelerimiz. (Våra ramsor) Ill. 96 s. Roande och lärande står det 
som beskrivning av ramsorna. (3 ex)  

25  

Pardo. Sara. Efes. Arının gizemi.(Efesos. Biets mysterium) Seriebok 
om den historiska staden Efesos, som ligger i västra Turkiet. 
Berättelsen är utformad som en detektivhistoria. Biet finns i stadens 
sigill.  Stort format. 52 s. 

50  

Altınay, F.Yeşim. Türk müziği çalgıları. (Turkiska musikinstrument). 28  
turkiska instrument och den musik de används i inkl den klassiska 
militärmusiken presenteras med en kort text och fina illustrationer. 
CD medföljer.39 s. 2005. 

80  

Taş.Anadolu´nun  eski  kahramanlar ı. (Anatoliens gamla hjältar). 25 
kända ”hjältar”, d vs kända personer/gudar/mytiska personer,  som 
haft sin hemvist i Anatolien porträtteras, från hetitiska tiden fram t o 
m Sankt Nicolas (på 400-talet. (Gordion, Midas, Herakleitos, Homeros, 
Herodotos….). 2009. 80 s. Rikt illustrerad i färg, Hårda pärmar. 9 år-   

80  

Donoughue, Carol. Yazının öyküsü. Orig:s titel: The story of Writing. 
Rikt illustrerad bok i färg I stort forma för alla åldrar. 2009. 48 s.  

80  

Andersen, Hans Christian. Andersen masalları (Andersensagor). 
241 s. 2006. Ill. 241 s. 50 sagor. Format 19 x 27 cm. 

120  

Schlüter, Andreas. Nazli, dost ve diğerleri. Orig:s titel: Wie Hund und 
Katz. 2008. Ill. 110 s. Hårda pärmar. 14 ”nutida” djursagor. 

60  

 


