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Turkos import erbjuder turkiska böcker för vuxna, 

ungdomar 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.com 

hemsida: www.turkosimport.se  
 

 

Nr Pris Signum Bok 

1 185 Qca=utt Aşçıyan, Ohan. Alaturka ve Alafranga Yeni yemek 

kitabı 1907. (Turkiska och franska nya kokboken 

1907). 2018. 144 s. Ill. 

Denna mer än hundra år gamla kokbok har nu getts ut 

med moderniserat språk och anpassningar till vår tid. En 

bit kulturhistoria som går att använda.  

2 185 Hutt Budayıcıoğlu, Gülseren. Camdaki kız. (Flickan i 

glasbur). 2019. 352 . 

Lyx ger inte alltid lycka. Författaren har velat berätta,  

en förortsflickas kärlekshistoria, en hisroria som kunde 

vara sann. Bästsäljare våren 2019. 

3 164 Dofa=utt Çocuk sağlığı ve ilk yardım. (Barns hälsa och första 

hjälpen). 2019. 336 s. 

4 188 Hutt Giolito, Malin Persson. Bataklık. Orig:s titel: Störst 

av allt. 2018. 

5 215 Hutt King, Stephen. Yabancı. Orig:s titel: The outsider. 

2019.  

6 155 Hutt Kulin, Ayşe. Son. (Slut). 2018. 304 s. 

Den senaste boken av författaren vars böcker i den 

lättare genren alltid hamnar på bästsäljarlistorna. Om 

relationer och svårigheter att hantera livet i ett land med 

många problem, allt serverat på ett lättsmält sätt.  

7 120 Hutt Läckberg, Camilla. Saklı çocuk. Orig:s titel: 

Tyskungen. 

8  140 Hutt Pala, İskender. İtiraf. (Bekännelse). 2018. 247 s. 

Historisk roman från tiden när Konstantinopel blev 

Istanbul och ottomansk, dvs på 1400-talet. Författaren är 

prisbelönt och har skrivit flera historiska romaner som 

alltid blir bästsäljare. 

9 170 Hutt Rade, Zeynep. Yeniköy´de bir yalı. (En villa i 
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Yeniköy). 2017. 288 s.  

Om en familj, två generationer, som 1913 bosätter sig i 

Yeniköy som ligger vid Bosporen. Familje-

medlemmarna och deras stora och små bestyr, bl a med 

att välja färg på huset, skildras. Familjeöverhuvudet är 

statstjänsteman och det finns regler för sådant. Tragik 

och tragikkomik blandas.  

10 136 Hutt Övür, Ayşe. Botter apartmanı. (Bottervåningen). 

2019. 208 s. 

I ett av Istanbuls äldsta hus, ett viktigt hus som gjort 

avtryck, får vi historierna om dess invånare. 

Barn- och ungdomsböcker 
   Två böcker, Illiaden och Odyssén, bearbetade av Nicola 

Cinquetti för barn, på prosa och rikt illustrerade i 

jordfärger. Översatta från italienska. 8 år- 

11 163 ugHutt İlyada. 2018. 200 s. Ill. Hårda pärmar. 

12 163 ugHutt Odysseia. 2018. 174 s. Ill. Hårda pärmar. 

13 152 ufHutt(yb) Andersen, Sophie. Süt kutusundaki inek. Orig:s titel: 

la vache de la brique de lait. 2018. 32 s. Ill. 

En liten pojke är övertygad om att det finns en ko i 

mjölkkartongen eftersom kon finns på bild på den. Det 

finns ju ärtor i ärtburken och den har ju bild på ärtor 

utanpå så varför inte? Humoristisk bilderbok för de 

yngsta som berättar om var mjölken kommer ifrån, 

transporten, förpackningen och själva mjölken. 3 år- 

14 122 ugHutt Baisch, Milena. Anton derinlere dalıyor. Orirg:s 

titel: Anton taucht ab. 2019. 112 s. Ill.  

Antons sommarlov på campingplatsen verkar bli en 

katastrof - äckligt badvatten, inte kan man bada i den 

buljongen. Men så gör Anton en särskild bekantskap och 

så kan loväventyret börja. 9 år- 

15 164 ufHutt(yb) Davies, Benji. Grotlin. Orig:s titel. The Grotlyn. 

2018. Ill.[26) s. 

Bilderbok i stort format. Berättelse på rim om den 

mystiska Grotlin som rusar omkring på natten och 

skrämmer alla. Vem stal byxorna? Vem är det? 

Illustrationer i dova färger dominerar sidorna i denna 

rysare för de minsta. 4 år- 

16 170 ufHutt Kozikoğlu, Tülin. Pes etmek yok!(Ingen ger upp). 56 

s. 2017. 

Att börja skolan och lära sig läsa och skriva är en 

utmanande milstolpe i livet. Det är roligt även om man 

kan möta problem i början men Ela ger inte upp. 5 år- 

17 155 ufHutt (yb) Maudet, Matthieu.  Gidiyorum! Orig:s titel: J´y vais! 

2019. 26 s. Ill. 

2 år - 

18 125 ufHutt Meres, Jonathan. Astronot dedem. Orig.s titel: 
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Grandpa was an astronout. 2019. 96 s. 

Sarp är fascinerad av rymden och mest älskar han att 

höra sin morfar som faktiskt har varit astronaut berätta. 

Men bäst är när de tillsammans tillverkar en rymdraket, 

åker iväg och ändå kommer hem när det är tedags. 7 år-  

19 150 ufHutt(yb) Oral, Feridun. Űç Kapılı kısmet hanı. Bir Barış 

hikayesi. (Ödetsvärdshuset med tre portar. En 

fredshistoria). 2019. 32 s. Ill. Hårda pärmar. 

Bilderbok i stort format om ett allvarligt ämne, kriget i 

Syrien, som utgår från det första mötet med en katt som 

heter Fred.  Kattens blick är outgrundlig. När ska kriget 

sluta? Författaren är en av de mest kända och prisbelönta 

bilderbokskonstnärerna i Turkiet. 6 år- 

20 140 ufHutt(yb) Reider, Katja. Eşini arayan kuş.Orig:s titel: Hast du 

ein Vogel? 2018. [59]s. Ill. Hårda pärmar. 

Bilderbok i det lilla formatet om en fågel som söker 

maka. Mycket lite text, illustrationerna i milda 

akvarellfärger dominerar 3 år- 

Lagerrensning, begränsat antal ex 
21 75  Koranen med förklaringar på turkiska. Liten (12x17 

cm) inbunden. 

22 125  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 

23 105  Lagercrantz, David. Örümcek ağındaki kız. Orig.s 

titel: Det som inte dödar oss 

24 60  Lindgren, Astrid. Pippi Uzunçorap Orig:s titel: Pippi 

Långstrump. Ill. 2011. Hårda pärmar. 

25 80  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. Fö-r barn men även för vuxna 

26 25  Tekerlemelerimiz. (Våra ramsor) Ill. 96 s. Roande och 

lärande står det som beskrivning av ramsorna. (3 ex) 

 

 

Varumottagare: 

Gata/Box: 

Postnummer: Ortnamn: 
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Gata/Box: 

Postnummer: Ortnamn: 

Beställare: 
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Telefon: E-postadress: 

För kunder i andra länder, VAT-nummer: 

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

1 Asciyan 185  11 Ilyada 163  

2 Budayicioglu 185  12 Odysseia 163  

3 Cocuk 164  13 Andersen 152  

4 Giolito 188  14 Baisch 122  

5 King 215  15 Davies 164  

6 Kulin 155  16 Kozikoglu 170  

7 Läckberg 120  17 Maudet 155  

8 Pala 140  18 Meres 125  

9 Rade 170  19 Oral 150  

10 Övük 136  20 Reider 140  

Lagerrensning - rea   

21 Koranen 75  24 Lindgren 60  

22 20. yüzyil 125  25 Altinay 80  

23 Lagercrantz 105  26 Tekerlemelerimiz 25  

 


