Läs en talbok!
En bok kan du också läsa genom att lyssna. Om du har svårt att läsa en tryckt bok på grund
av din hälsa eller lässvårigheter, kan du låna Celias talböcker. Du får talböckerna gratis
direkt till din mobil, surfplatta och dator, eller hemskickade på CD. Den här broschyren
presenterar några av de populäraste talböckerna ur Celias stora urval.
För mera information, fråga bibliotekets personal eller Celia!

Stilla dagar i Mejlans
Claes Andersson

7 h 1 min, inläsare Niklas Groundstroem
I romanen följer vi den skröpliga författaren Otto. Otto rör sig
främst mellan hemmet och sin lilla skrivarlägenhet i utkanten
av Helsingfors. Men i minnena färdas han runt hela världen.
Fristående fortsättning på Ottos liv.

Tove Jansson: arbeta och älska

Tuula Karjalainen

10 h 33 min, inläsare Nanette-Marie Forsström
Tove Jansson (1914-2001) är en av Finlands mest kända
konstnärer. Hon var mångsidigt begåvad. Hon arbetade som
författare, bildkonstnär och illustratör. Boken visar också hur
nära sammanbundet Janssons liv och konst var och hur t.ex.
Mumindalen med dess invånare föddes under tiden för andra
världskriget. Tove Jansson påverkade samhällets värderingar,
inte som en revolutionär fanbärare, utan genom sin egen
livsstil och sina egna livsval.
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Sommarön
Eva Frantz

10 h 11 min, inläsare Marjorita Huldén
I Porkala skärgård ligger Sommarön som är försäkringsbolaget
Axelssons sommarparadis. Personalen umgås med varandra
under fria former, familjerna är också med. Men en natt blir det
oväder och så lägger sig dimman över ön. Smarttelefonerna
fungerar inte mera och nervositeten sprider sig…

På Spaniens tak: en vandring utan slut
Stefan Lundberg

4 h 52 min, inläsare Niklas Groundstroem
En man, en vandring, en dagbok. Den 840 kilometer långa
pilgrimsvandringen genom norra Spanien utgör ramen för
journalisten Stefan Lundbergs svidande, roliga och satiriska
iakttagelser. Förklaringen till dagens narcissistiska diktatorers
framgång hittar han hos 1800-talets George Sand. Den
finlandssvenska kulturelitens tillgjordhet målar han i komiska
penseldrag. Allt medan det stumma danska kärleksparet
försöker älska sig genom pensionatsväggen, munkarna sjunger
sin vesper, svetten rinner och Atlanten dånar under fötterna.

Hertiginnan och kaptenskan:
Herzogin Cecilie och hennes krets
Thomas Erikson

3 h 2 min, inläsare Marjorita Huldén
Förlaget: Vissa fartyg och vissa personer blir med tiden
större än livet. I vår sjöfartshistoria seglar fyrmastade
barken Herzogin Cecilie fram med oförminskad glans, och
omständigheterna kring hennes haveri 1936 väcker fortfarande
heta känslor åttio år efter det utdragna sorgespelet.
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