
Exklusiva nyutgåvor av kända klassiker på Akademibokhandelns bokrea 

Den 27 februari klockan 07.00 startar årets bokrea i Akademibokhandelns 107 butiker runt om i hela  

landet. Det breda sortimentet presenteras på akademibokhandeln.se samt i den traditionella bokrea- 

katalogen som når en halv miljon av Akademibokhandelns medlemmar den 14 februari. 

Under årets bokrea återfinns ett sortiment av älskade klassiker unikt framtagna och exklusivt formgivna för Akademi-

bokhandeln. Vissa av dem har inte funnits i tryck på länge.  

–  Vi är både stolta och glada att kunna erbjuda dessa titlar till våra kunder och på så sätt kunna sprida dessa  

klassiker till en ny generation läsare, eller varför inte till de som vill läsa dem igen, säger Cecilia Helsing.  

 

Brett titelutbud för stora och små 

I år omfattar bokrean på Akademibokhandeln 1,1 miljoner böcker fördelade på närmare 850 olika titlar. Årets  

bokrea har en stor bredd som spänner över närmare 200 ämnen – allt från djupdykande böcker inom konst, historia, 

musik, matlagning och fotboll till nobelpristagare och hårdkokta deckare. 

Barn och barns läsning är sedan länge ett mycket viktigt område för Akademibokhandeln. På bokrean kan både  

stora och små botanisera bland mer än 230 barnbokstitlar och hitta älskade karaktärer som Mamma Mu,  

Alfons Åberg och Pippi samt serier som LasseMaja och mycket annat.   

 

–  Vi fortsätter att satsa stort och ser bokrean som en av årets allra viktigaste kampanjer. Bokrean är ett säkert  

vårtecken och ett uppskattat sätt att sprida läsglädje runt om i hela landet. Vi erbjuder våra kunder en unik möjlighet 

att bunkra upp härlig och intressant litteratur samt utforska nya författarskap och genrer, säger Cecilia Helsing,  

marknadschef på Akademibokhandeln.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Malin Hultgren, presskontakt, tel. 073-730 85 97 

 
Följande titlar ingår i serien: Marguerite Duras, Hiroshima min älskade; James Joyce, Dublinbor; Anthony Burgess, A clockwork orange; Marcel Proust,  

Slutet på svartsjukan och andra noveller; Hjalmar Bergman, Markurells i Wadköping; Jaroslav Hašek, Den tappre soldaten Švejks; Franz Kafka, Processen; 

Samuel Beckett, Trilogin; Virginia Woolf, Ett eget rum; Georges Perec, Livet - en bruksanvisning; F. Scott Fitzgerald, Den store Gatsby; Karin Blixen, Gotiska  

berättelser; Arthur Koestler, Natt klockan tolv på dagen; Karin Boye, Kallocain; Michail Bulgakov, Morfin och andra noveller 

 

I över 100 butiker och på nätet erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande  

varor för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi oss till kunder  

över hela landet. Akademibokhandeln ingår i Bokhandelsgruppen, som ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information: 

www.akademibokhandeln.se och www.bokhandelsgruppen.se. 
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