59:-

av
för endast

Välkommen till nya
Vi Läser - magasinet
för dig som älskar
böcker!

2 nr

Prenumerera på
Sveriges enda bokmagasin!

Öppna. Beställ. Upplev läsglädjen.

Upplev den
gränslösa
läsglädjen.

Chick litfantast?

Svarspost
121 153 800
110 12 Stockholm

c/o Titeldata

Frankeras ej.
Vi Läser
bjuder
på portot.

Romanslukare?
Klassiker-älskare?
Deckarfrälst?
Magasinet för dig som älskar böcker!
Nya

2 nr

av
för endast

59:-

nu ännu vassare!
Fler sidor – mer läsning för pengarna
Årets mest spännande boknyheter
Nu med Yukiko Dukes bästa boktips

Pst ... lästips från
redaktionen!
Öppna. Beställ. Upplev läsglädjen.

Vad läser du
just nu?

Redaktionens lästips:

Prova nu!

Yukiko Duke, redaktör
Fredrik Sjöberg,
Varför håller man på?
– Underfundiga essäer
om livet.

2 nr för 59 kr

En nervkittlande thriller? En nyupptäckt klassiker?
Eller kanske en självutlämnande biografi?
Vi Läser är ett måste för dig som älskar böcker.
Här njuter du av de osminkade författarporträtten.
Tar del av lästipsen, följer de unika spaningarna och
får järnkoll på böckerna man pratar om i morgon.
Lustfyllt och allvarligt. Hippt och ohippt. Allt i en
beroendeframkallande mix.

eller

6 nr för 299 kr
+ adressbrickan från
klassiska Penguin Books.
Värde 90 kr. Passar perfekt
på din resväska.
Vi Läser
g i ll a r

Välkommen till Sveriges enda bokmagasin!

2 nr

Johanna Jonsson, AD

Jonas Eklöf,
redaktionschef

Jenny Diski, Allt jag inte vet om djur.
– Läser den ihop med katten.

Patricia Highsmith,
Mr Ripley.
– Fin ny trippelutgåva
med deckarklassiker.

av
för endast

59:-

SVARSKORT

Ja tack!

2 nr för 59 kr. Ord. lösnrpris är 118 kr.
6 nr för 299 kr. Ord. lösnrpris 354 kr.

Allt det här väntar dig:

189208

Ett extra nummer av Vi Läser i stället för adressbrickan.

189148

Pocketpärlor, nagelbitare, bortglömda godbitar,
blytunga storsäljare … I varje nummer får du
oumbärliga lästips, utvalda av våra passionerade
medarbetare. Klipp ur, spara, läs och njut!

Fyll i, riv av och
posta i dag!

Trendspaningar och utblickar
Få koll på boktrender, ta del av nyheter och bli underhållen av det senaste skvallret i bokvärlden.

Unik guidning i bokfloden

Namn

Följ med bland debutanter, uppföljare,
storsäljare och klassiker. Högt och lågt,
underhållande och aktuellt.

Adress

Möt dina favoritförfattare i täta och nära
samtal om böcker, skrivande och livet.

189134

Dessutom får jag adressbrickan från Penguin Books
för 0 kr (värde 90 kr). Jag sparar 145kr!

De bästa lästipsen

Täta författarmöten

Jag vill prenumerera på
nya Vi Läser och väljer:

Dessutom i
varje nummer:
Prylar, accessoarer, kryss,
tävlingar och allt annat som
förgyller livet för dig som
bokälskare!

Beställ på www.prenservice.se (ange kod 189-189312), ring 0770-45 71 76 eller posta svarskupongen!

Postadress
Telefon
E-post
Jag godkänner att AB Tidningen Vi skickar erbjudanden per e-post.
Prenumerationen upphör automatiskt och vi skickar ett erbjudande om fortsatt prenumeration. Vi Läser
utkommer varannan månad. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2012 i Sverige. Till utlandet tillkommer porto
för tidningar och premier levereras ej. Vi lagrar dina personuppgifter i våra prenumerationsregister i upp
till tre år. Kundtjänst tel. 0770-45 71 76.

Posta svarskortet, besök www.prenservice.se (ange kod 189-189312)
eller ring 0770-45 71 76!

