Pressmeddelande 3 maj 2016

Bonniers Bokklubbar presenterar de
nominerade till Årets Bok
Idag tillkännages de nominerade böckerna till folkets pris - Årets Bok av
Bonniers Bokklubbar och nu är det fritt fram för svenska folket att rösta på
sin favorit. De nominerade böckerna har utsetts av Bonniers Bokklubbars
redaktörer efter en rad kriterier och vinnaren presenteras på Bokmässan i
Göteborg i september 2016.
De nominerade till Årets Bok är:
1. Anthony Doerr - Ljuset vi inte ser (Förlag: Bookmark Förlag)
2. Elin Olofsson - Gånglåt (Förlag: Wahlström & Widstrand)
3. Liane Moriarty - Stora små lögner (Förlag: Albert Bonniers Förlag)
4. Elena Ferrante - Min fantastiska väninna (Förlag: Norstedts)
5. Tana French - En hemlig plats (Förlag: Albert Bonniers Förlag)
6. Nele Neuhaus - Snövit ska dö (Förlag: Albert Bonniers Förlag)
7. Elizabeth Gilbert - Alma Whittaker (Förlag: Massolit Förlag)
8. David Lagercrantz - Millennium 4. Det som inte dödar oss (Förlag: Norstedts)
9. Martina Haag - Det är något som inte stämmer (Förlag: Piratförlaget)
10. Carin Hjulström - Kärlek sökes (Förlag: Forum Bokförlag)
11. Jojo Moyes - Arvet efter dig (Förlag: Printz Publishing)
12. Lars Mytting - Simma med de drunknade (Förlag: Wahlström & Widstrand)

Bonniers Bokklubbars litteraturredaktörer har utsett de nominerade efter en rad
kriterier. Boken ska innehålla en väl berättad historia sett till handling, karaktärer
och miljö. Den ska vara utgiven på svenska i Sverige (oberoende av
förlag/egenutgivning) under maj 2015 – april 2016. Boken ska tilltala en bred
läsekrets samt ha en hög språklig kvalitet. Författaren till den bok som fått flest
röster i september tilldelas en statyett och 30 000 kronor i prispengar. Även
utgivande förlag uppmärksammas och får en statyett. Röstningsperioden börjar
idag – 3 maj – och avslutas 28 augusti. Den som vill rösta på sin favorit kan göra det
på www.aretsbok.se.
-

Det är jätteroligt att äntligen kicka igång Sveriges enda interaktiva
litteraturpris – folkets pris! Vi har längtat efter att kunna offentliggöra de
fantastiska böcker som är nominerade till Årets Bok, nu är det upp till svenska
folket att bestämma vilken som är den allra bästa, säger Johanna Axiander,
marknadschef för Bonniers Bokklubbar.

För mer information, nomineringar och högupplösta bilder vänligen besök
www.bonniersbokklubbar.se

För mer information kontakta:
Emelie Gustavsson presskontakt för Bonniers Bokklubbar,
på mobil: 070 760 26 88, emelie@editk.se eller
Johanna Axiander, marknadschef på Bonniers Bokklubbar,
på mobil: 070 215 84 92, johanna.axiander@bonnierforlagen.se
Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och den första klubben grundades
1942. Bonniers Bokklubbar innefattar bokklubbarna Svalan, Månadens Bok,
Spänningszonen, Bonniers Bokklubb och Lyssnarklubben. Dessa fem bokklubbar
har idag cirka 300 000 aktiva medlemmar och är tillsammans Sveriges största
bokklubb. Bonniers Bokklubbar kan böcker, och med 70 års samlad erfarenhet
väljer erfarna redaktörer ut det bästa för klubbarnas medlemmar ur utgivningen
från Sveriges alla förlag.

