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l Lättast är att köpa ett 
presentkort hos någon av de 
stora streamingtjänsterna – 
Storytel, Bookbeat eller Nex-
tory – för ljudböcker. Det bru-
kar finnas en flik på hemsidan 
som heter ”presentkort”. Man 
behöver inte själv ha ett kon-
to hos streamingtjänsten för 
att kunna köpa presentkortet. 
Välj hur många månader du 
vill tanka presentkortet med. 
När du har genomfört köpet 
skickas en presentkortskod 
till den mejladress som du har 
fyllt i. Ge presentkortskoden 
till den som du vill skämma 
bort med ljudböcker. 

Så ger du bort  
en ljudbok

”Koftor. Tjugo modeller 
att sticka för hela året”
av Maja Karlsson
Bonnier Fakta

Numera är avigt 
helt rätt – vi 
älskar plagg som 
sticker ut. Att 
stickade plagg 
är sköna, prak-
tiska och skapar 
rörelsefrihet 
insåg modeskaparen Coco 
Chanel redan för hundra år 
sedan. Då lanserade hon den 
tvärrandiga, stickade tröjan. 
I dag är det stickade plagget 
hetare än någonsin, och på 
senare tid har det kommit 
en hel hög inspirerande 
böcker. I stickdesignern Maja 
Karlssons nya bok ryms tjugo 
vackra och sköna yllekoftor. 
Beskrivningarna finns i olika 
svårighetsgrader – både för 
nybörjare och mer rutinerade 
stickare, och majoriteten av 
dem är graderade i ett brett 
storleksspann. Här finns ock-
så en pedagogisk stickskola 
för olika teknikmoment. 

”Sticka”
av Lærke Bagger
Övers Johanne Ländin
Bonnier Fakta

Den danska 
stickdrott-
ningen Lærke 
Bagger är det 
coolaste som 
finns inom 
stickvärlden 
just nu. Hen-
nes Instagram har nästan  
200 000 följare. Hon poserar 
gärna halvnaken, alternativt 
håller en öl i den ena handen 
och en stickning i den andra. 
Hon fokuserar på restgarner 
och vill uppdatera vår bild av 
vad stickning kan vara. Dra 
ner på kraven! Det behöver 
inte vara perfekt! Det här är en 
stickbok helt annorlunda mot 
alla andra stickböcker. 

”Tsaren”
”Mitt krig mot Putin”
av Bill Browder
Övers Manne Svensson 
(”Tsaren”) och Margareta 
Eklöf (”Mitt krig mot Putin”)
Fri Tanke

Affärsmannen 
Bill Browder, 
som fram 
till 2005 var 
den störste 
utländske 
investeraren 
i Ryssland, kallar 
sig själv Vladimir 
Putins fiende nummer ett. 
Hans ryske advokat tortera-
des till döds i fängelset, och 
han själv har blivit döds-
hotad flera gånger. Nu finns 
Browders båda bästsäljare på 
svenska. Det är spännande 
som i en Tom Clancy-roman, 
men tyvärr skildrar han 
samtiden. Om internationell 
korruption och den ryska 
oligarkins effekter. Om en 
politisk verklighet som på 
många sätt överträffar dikten.

”Den lodande människan”
av Patrik Svensson
Albert Bonniers förlag

Författaren 
Patrik Svensson 
är tillbaka med 
en ny bok efter 
succén med 
Augustprisvin-
naren ”Ål- 
evangeliet”. 
Även denna 
gång handlar 
det om havet och livet under 
ytan. I tio essäer rör han sig 
runt ämnen som havets rytm, 
”Tyst vår”-författaren Rachel 
Carsons kärleksliv och de för-
sta kolonisatörerna till havs. 
Till alla havsälskare därute: 
följ med ut på djupt vatten!

”Kåppi pejst (Copy paste). 
Hur vi härmar USA mer 
än ever”
av Mats-Eric Nilsson
Ordfront

Vi svenskar har 
alltid sneglat 
mot det stora 
landet i väst. 
Tänk bara 
på 50-talets 
raggarbilar 
och poma-
daglänsande frisyrer. Men det 
är en västanfläkt mot allt som 
vi numera kopierar från USA. 
Läppförstoringar, glutenfobi 
och triggervarningar till ex-
empel. Journalisten Mats-Eric 
Nilsson har kartlagt små 
och stora USA-inspirerade 
företeelser och det är både 
underhållande och upplysan-
de att läsa.  

”Nudlar” 
av Jennie Walldén
Polaris

Jag har säkert 
lagat Jennie 
Walldéns 
koreanska 
kyckling-
bulgogi 
en gång 
i veckan 
de senaste åren. Hennes 
recept är oftast lättlagade 
och innehåller ingredienser 
som man har hemma. Jenny 
Walldén har kallats Sveriges 
nudeldrottning och hon 
drömmer om att göra nudlar 
till den nya pastan. Helt 
logiskt att hon fokuserar på 
nudlar i den nya kokboken 
alltså. Jenny Walldén slog 
igenom i Sveriges Mästerkock 
2013 och driver krogen Namu 
i Malmö. Dessutom lagar hon 
mat i TV4.

”Käka gott månad  
för månad”
av Tina Nordström
The Book Affair

Tina Nordström 
har blivit 
”Mat-Tina” med 
hela svenska 
folket, hon har 
verkligen char-
mat oss med 
sin inställning 
till mat. Det 
ska vara roligt att laga mat. 
Det får gärna vara enkelt och 
gå snabbt också. I den här 
konkreta och lättillgängliga 
kokboken utgår hon från sä-
songerna och vad som finns 
tillgängligt i trädgård och 
butiker. Varje månad har ett 
eget kapitel med tips på vad 
man kan fylla skafferiet med, 
vad som är bra att frysa in 
och vad man egentligen ska 
bjuda på när man får oväntat 
besök.

”Absolut Food Pharmacy”
av Lina Nertby Aurell och 
Mia Clase
The Book Affair

Varje morgon 
gör jag Food 
Pharmacys 
gurkme-
jashot. En 
rutin som 
jag har haft 
i flera år. 
Shotten kan 
knappast kallas god, men jag 
inbillar mig att den gör gott. 
Författarduon startade Food 
Pharmacy 2014 då de själva 
lade om sitt sätt att resa. I 
dag är Food Pharmacy en av 
Sveriges största plattformar 
inom hälsa. I den nya boken 
samlar de sina bästa och mest 
näringsrika recept i en och 
samma kokbok.

Handarbete

Kokböcker

Historia
”Albert Edelfelt  
– modernt konstnärsliv  
i sekelskiftets Europa”
Red Eva Nygårds och  
Patrik Steorn
Appell förlag

Den finlands-
svenske 
målaren 
Albert Edel-
felt var en av 
de ledande 
gestalterna 
under den finska konstens 
guldålder – tiden kring 
sekelskiftet 1900. Få nordiska 
målare har varit lika interna-
tionellt framgångsrika som 
Edelfelt. Han blev en mycket 
uppskattad porträttmålare 
och bland hans modeller 
märktes bland andra den 
ryske tsaren och kemisten 
Louis Pasteur. I samband med 
att Göteborgs konstmuseum 
visar en utställning om Albert 
Edelfelt ges den här omfångs-
rika antologin ut.

”Fotografihistorier. Foto-
grafi och bildbruk i Sveri-
ge från 1839 till idag”
Red Anna Näslund Dahlgren
Natur & Kultur

Ett nytt standardverk om 
fotografins historia i Sverige 
är här. Konstvetare, professo-
rer och museiintendenter har 
tecknat den spretiga genren 
– fotografins – historia. Det är 
ambitiöst: boken innehåller 
31 artiklar, 400 bilder som 
på något sätt är kopplade till 
den svenska fotohistorien, 
samt ett personregister på 
närmare 600 namn. Ett måste 
för alla oss hobbyfotografer.

”Lucias sista resa”
av Vetle Lid Larssen
Övers Leo Gefvert
Polaris

Den här boken 
har blivit en 
megasuccé i 
Norge. Den 
handlar om 
Lucias kvar-
levor, och tar 
med läsaren 
på en resa 
genom Europa. Det är 
rått, äventyrligt, ibland våld-
samt, lärorikt, och dessutom, 
mitt i alltihop, en berättelse 
om relationen mellan en far 
och dotter.

”USA:s alla första damer 
– från Martha Washing-
ton till Jill Biden”
av Karin Henriksson
Lind & Co

Vad har Michelle 
Obama, Nancy 
Reagan och Jac-
queline Kennedy 
gemensamt? 
Jo, de har alla 
haft rollen som 
First lady, första 
dam. De har 
alltså varit gifta med USA:s 
president. Trots att USA är en 
republik så finns det liksom 
ändå en drottning. Den här 
boken, skriven av journalisten 
och USA-kännaren Karin Hen-
riksson, har samlat fakta och 
anekdoter om USA:s första 
damer genom tiderna.

”Där kräftorna sjunger”
av Delia Owens
Övers Cecilia Berglund 
Barklem
Uppläsare Anna Maria Käll
Bokförlaget Forum

Sedan den 
här romanen 
gavs ut i USA 
2018 har dess 
segertåg över 
världen fått 
en hel bokbransch att häpna. 
Boken har toppat bästsäl-
jarlistor, sålt i miljontals 
exemplar och dessutom blivit 
Hollywoodfilm (som visats 
på svenska biografer under 
hösten). I centrum står flickan 
Kya, även kallad ”Träskflickan”, 
som överges och växer upp 
som utstött enstöring i North 
Carolinas våtmarker. Hon ut-
forskar naturen på egen hand, 
och anklagas så småningom 
för ett mord. Svenskarna 
verkar aldrig tröttna på Kya, 
som nu trendar på lyssnings-
sajterna. 

”Botgöraren”
av Viveca Sten
Uppläsare Gunilla Leining
Bokförlaget Forum

Affärskvin-
nan Charlot-
te Wretlind 
planerar att 
riva Storliens 
anrika men 
nedslitna högfjällshotell för 
att istället bygga ett exklusivt 
lyxhotell. Hon hinner varken 
göra det ena eller det andra, 
för hon blir brutalt mördad 
i sin exklusiva svit i Åre. 
”Botgöraren” är tredje delen i 
serien Åremorden, där Viveca 
Sten blandar storslagen natur 
med intrikata mordgåtor. 
Författaren har nominerats till 
Årets svenska deckarförfatta-
re både 2021 och 2022.

”Anki åker till Las Palmas”
av Anna-Lena Brundin  
och Jan Sigurd
Uppläsare Klara Zimmergren
Tiden

Det lackar 
mot jul och 
den nyblivna 
änkan och 
frisören Anki 
sitter på ett 
plan på väg till Las Palmas 
tillsammans med väninnan 
Rose-Marie. I år skippar de 
julfirandet och byter glöggen 
mot sangria och dopp i 
grytan mot dopp i poolen. 
Anki har inga större förvänt-
ningar på resan, eller på livet 
över huvud taget, men det 
kommer att visa sig att vistel-
sen på Grankan har mer att 
erbjuda än spanska tapas.

Ljudböcker

Nördigt

Fler böcker på 
nästa sida
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