
 

 
Pressmeddelande 19 augusti 2019 

 
 

I slutstriden av Årets bok kan just din röst 
vara den avgörande  
I april presenterade Bonniers Bokklubbar de tolv nominerade böckerna till Årets 
Bok 2019, och röstningen öppnades för alla läsare. Nu återstår en knapp vecka för 
svenska folket att rösta fram sin favorit på www.aretsbok.se innan röstningen 
stänger den 25 augusti.   
 
Årets Bok delas i år ut för fjärde gången. 2016 kammade Martina Haag hem priset med 
Det är något som inte stämmer (Piratförlaget), 2017 stod Alex Schulmans bok Glöm mig 
(Bookmark förlag) som vinnare och 2018 var det Niklas Natt och Dag (Albert Bonniers 
förlag) som vann med 1793. Vilken titel som blir Årets Bok 2019 är fortfarande upp till 
svenska folket, och vinnaren avslöjas på Bokmässan fredagen den 27 september.  
 
-Jag har följt röstningen med spänning under hela sommaren. I år har vi en tydlig topptrio 
som strider om vinsten och just nu är det oerhört jämnt sinsemellan. Trots att det bara är en 
vecka kvar av röstningsperioden känner jag mig långt ifrån säker på vilken bok som 
kommer vinna. Allt kan hända och varenda röst, in i det sista, räknas säger Petra Nuhma, 
marketing- & PR specialist på Bonniers Bokklubbar 
 



 

Författaren till den bok som får flest röster belönas med 30 000 kronor, och både 
författare och förlag tilldelas en statyett designad av Torstensson Art & Design.  
 
Den folkkära konferencieren, radioprofilen och bokälskaren Titti Schultz, håller likt tidigare 
år, i prisutdelningen av Årets Bok på Bokmässan.   
 
De nominerade till Årets Bok 2019 är: 

• De dubbelt så bra, Bengt Ohlsson (Albert Bonniers förlag) 
• Det som göms i snö, Carin Gerhardsen (Bookmark) 
• En katts resedagbok, Hiro Arikawa (Nona) 
• Järtecken, Christoffer Carlsson (Albert Bonniers förlag) 
• Manhattan Beach, Jennifer Egan (Albert Bonniers förlag) 
• Mörkret, Ragnar Jónasson (Modernista) 
• Pachinko, Min Jin Lee (Polaris) 
• Påfågelsommar, Hannah Richell (Bokförlaget Ester Bonnier fd. Forum) 
• Silvervägen, Stina Jackson (Albert Bonniers förlag) 
• Stormvarning, Maria Adolfsson (Wahlström & Widstrand) 
• Till minne av en villkorslös kärlek, Jonas Gardell (Norstedts) 
• Vaggvisa, Leila Slimani (Natur&Kultur) 

 
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 2018–
30 april 2019. Boken ska tilltala en bred läsekrets samt ha en hög språklig kvalitet.  
 
Röstningsperioden började 24 april och avslutas 25 augusti. Alla som vill rösta på sin 
favorit gör det på www.aretsbok.se.  
 
Mer information, nomineringsmotiveringar och högupplösta bilder finns på 
bonniersbokklubbar.se.  
 
För mer information kontakta: Karin Schyffert, presskontakt för Bonniers 
Bokklubbar, 072-8867400, karin.schyffert@editk.se eller Petra Nuhma, marketing- & PR-
specialist, Bonniers Bokklubbar, 076-139 71 96, petra.nuhma@bonnierforlagen.se  
 
Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och den första klubben grundades 1942. 
Bonniers Bokklubbar innefattar bokklubbarna Svalan, Månadens Bok, Bonniers Bokklubb 
och Lyssnarklubben. Dessa fyra 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 delar årligen ut läsarnas pris ”Årets Bok” på Bokmässan i 
Göteborg. 
 


