
Pressmeddelande 25 april 2017 

 

 
 
Bonniers Bokklubbar presenterar de 
nominerade till Årets Bok 2017 
 

Succén fortsätter: I dag presenteras de nominerade böckerna till folkets pris  
– Årets Bok av Bonniers Bokklubbar. Därmed är det fritt fram att rösta på sin 
favorit. De nominerade böckerna har utsetts av Bonniers Bokklubbars 
redaktörer och vinnaren presenteras på Bokmässan i Göteborg den 29 
september 2017.  

De nominerade till Årets Bok 2017 är: 

• Andras vänner, Liane Moriarty, (Albert Bonniers förlag)     
• Störst av allt, Malin Persson Giolito (Wahlström & Widstrand)                             
• Björnstad, Fredrik Backman (Piratförlaget)    
• Ett litet liv, Hanya Yanagihara (Albert Bonniers förlag)   
• Flickorna, Emma Cline (Natur & Kultur)     
• Glöm mig, Alex Schulman (Bookmark förlag)    
• Hennes nya namn, Elena Ferrante (Norstedts)                                 
• Italienska nätter, Katherine Webb (Historiska media)                      
• Sanning och skvaller, Curtis Sittenfeld (Wahlström & Widstrand)                 
• Törst, Jo Nesbø (Albert Bonniers förlag)                                                      
• Vargarnas tid, Elisabeth Nemert (Forum)                   
• Lykttändaren, Pontus Ljunghill (Wahlström & Widstrand)                   



               
Bonniers Bokklubbars litteraturredaktörer har utsett de nominerade efter flera 
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 1 maj 2016–30 april 2017. 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 får en statyett.  
Röstningsperioden börjar i dag – 25 april – och avslutas 20 augusti. Alla som vill 
rösta på sin favorit gör det på www.aretsbok.se.  
 

– Det känns jättekul att följa upp förra årets succé med priset och nu vara 
igång på riktigt med Årets Bok 2017. Blir otroligt spännande att se vilken 
bok som fångat folkets hjärtan i år, säger Petra Nuhma, marketing- &  
PR-specialist för Bonniers Bokklubbar. 

 
Årets bok delades ut för första gången 2016 och intresset var enormt med nära  
10 000 röstande bokälskare. Då mottog Det är något som inte stämmer av Martina 
Haag (Piratförlaget) priset. 
 
Mer information, nomineringsmotiveringar och högupplösta bilder finns på 
www.bonniersbokklubbar.se 
 
För mer information kontakta:  
Terri Herrera, presskontakt för Bonniers Bokklubbar, 0704 32 22 26, terri@editk.se 
eller Petra Nuhma, marketing- & PR-specialist, Bonniers Bokklubbar, 
0761 39 71 96, petra.nuhma@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 har cirka 300 000 aktiva medlemmar och är Sveriges största 
bokklubb. Bonniers Bokklubbar kan böcker, och med 70 års erfarenhet väljer erfarna redaktörer ut 
det bästa för klubbarnas medlemmar ur utgivningen från Sveriges största förlag. Bonniers 
Bokklubbar lanserade läsarnas pris ”Årets bok” på Bokmässan 2016. 

 

 
 
 


