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ungdomar och barn, lista 18-2 

 
Varsågod – här är en ny lista från Turkos import! 

Priserna är angivna exkl moms och frakt tillkommer. Om inget anges är böckerna häftade.  
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Nr Pris Signum Bok 
1 135 Hutt Batman, Ahmet. Beni icinden sev. (Kärlek inifrån mig). 2018. 

Bestseller. Kärleksroman. 

2 165 Hutt Grisham, John. Dalaverde. Orig:s titel: The rooster bar. 2018. 

Thriller som ligger på högt på försäljninglistorna nu. 

3 150 Qcabb=utt Jamieson, Alexandra. Vegan yemek tarifleri kişisel gelişim. 

Orig:s titel: Vegan cooking for dummies. 2017. 364 s. Ill. 

Omfattande kokbok för nybörjaren. 

4 150 Ohj=utt/Ld=utt Tekelioğlu, Tuluhan. Yapabilirsin. (Du kan). 2018. 173 s. Ill. 

Om kvinnor finns, finns ingen omöjlighet! Står det som övertitel på 

denna bok som innehåller intervjuer med 9 kvinnor som gjort något 

för utvecklingen av jämställdheten och visat att kvinnor kan, t ex 

genom yrkesval eller prestationer. Porträttfoton av alla.   

5 180 Hutt Tunc, Ayfer. Asiklar delidir ya da yazı tura. (Älskande är dårar 

eller också lotteri. Yazi Tura är ett slags spel). 2018. 446 s. 

Bestseller. En familje- och kärlekshistoria som handlar om vänskap, 

trofasthet, sjukdom, dåraktighet och bitterhet. 
6 155 Hutt Umit, Ahmet. Kırlangıc cığlıgı. (Svalans skrik). 2018. 398 s. 

Ny thriller av den thrillermästaren och bästsäljaren Umit. Högst på 

försäljningslistorna nu. 

Barn- och ungdomsböcker 

7 135 ufHutt(yb) Blake, Quentin. Beşimiz. Orig:s titel: The five of us. 2017. Ill. 

Inb. När en olycka händer när fem vänner, var och en med var sin 

unik förmåga, är på utflykt visar de sig att de klarar av den genom 

att arbeta tillsammans och utnyttja sina individuella egenskaper. De 

fantastiska fem räddade dagen. Budskap vi ska mer fokusera på vad 

vi kan göra än på vad vi inte kan. Härliga akvarellillustrationer i 

milda färger. 4 år-  

8 110 uO=utt Brami, Elisabeth. Erkek çocuk hakları bildirgesi. Orig:s titel: La 

declaration des droits des garcons. 2018.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- 
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9 130 ufHutt(yb) Çınaroğlu. Zeytine güzelleme. (ung. Pris vare oliven). 2017. Ill. 

Bilderbok om olivträdet och dess betydelse sedan urminnestider, i 

kultur och samhälle, i sagor och berättelser. De mycket dekorativa 

illustrationerna av Mustafa Delioğlu går över hela upplagen. 7 år-   

10 150 ufHutt(yb) Geisler, Dagmar. Ben herkesle gitmem ki! Orig.s titel: Ich geh 

doch nicht mit Jedem mit! 2017. Ill. 

Bilderbok om lilla flickan Lu som inte följer med vem som helst 

som ber henne göra det. Lite text och illustrationer över hela 

uppslaget. 4 år- 

11 135 ufHutt(yb) Goeminne, Siska. Sen ve başkaları. Orig:s titel: Jij tussen vele 

anderen. 2017.Ill. 

Bilderbok om olikheter och likheter människor emellan och vikten 

av respekt för egenheter, egenskaper, åldrar och olika utseenden. 

Lite text, stora illustrationer i varma färger. 4 år- 

12 135 ufHutt(yb) Janish, Heinz. Hop Güm! Orig:s titel: Zack bumm!  2018. Ill. 

Inb. Om den lilla fågelungen Sigmund som ska hoppa från boet för 

första gången vilket kräver mod. Lite text och illustrationer som 

täcker hela uppslagen i varma färger, 4 år- 

13 150 ufHutt(yb) Oral, Feridun. Bir Lokmalık masallar. (En mumsbit sagor). 2018. 

Inb. Bilderbok i stort format med mycket korta sagor, oftast med 

naturen och djur som tema. Stora illustrationer i milda färger över  

av författaren som är en känd illustratör. 4 år-  

14 135 ufHutt(yb) Scheffler, Axel. Baba sincap ağaçtan düsüyor. Orig:s titel: Vater 

Eichhorn fallt vom Baum. 2017. 

Bilderbok. Ekorren faller ur boet under en storm och räddas av 

barnen Anton och Luise när han ligger avsvimmad på en 

papperskorg. Efter att ha vårdats av barnen återförs han till naturen. 

Illustrationer över hela uppslagen. 3 år- 

15 190 uLz=utt el Hcg Vavilli, Elena. Asi kizlara uykudan önce hikayeler. Orig:s titel: 

Good night stories för rebel girls. (Sv. titel: Godnattsagor för 

Rebelltjejer. 1.). Ill. 2018. 

Inb. 

16 190 uLz=utt el Hcg Vavilli, Elena. Asi kizlara uykudan önce hikayeler. Orig:s titel: 

Good night stories för rebel girls. 2. (Sv. titel: Godnattsagor för 

Rebelltjejer. 2.) Ill. 2018. 

Inb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beställningslista 

 

Varumottagare: 

Gata/Box: 

Postnummer: Ortnamn: 

Fakturaadress (om annan än ovan): 

Gata/Box: 

Postnummer: Ortnamn: 

Beställare: 

Telefon: E-postadress: 

För kunder i andra länder, VAT-nummer: 

  

 

Nr Förf/bok Pris Antal Nr Förf/bok Pris Antal 

1 Batman 135  9 Cinaroglu 130  

2 Grisham 165  10 Geisler 150  

3 Jamieson 150  11 Goeminne 135  

4 Tekelioglu 150  12 Janish 135  

5 Tunc 180  13 Oral 150  

6 Umit 155  14 Scheffler 135  

7 Blake 135  15 Vavilli.1. 190  

8 Brami 110  16 Vavilli.2. 190  

        

 


