
Sök på
deckarpriser

och 
tema-

artiklar

Alex Deckarlexikon
har information om

fler än 1000 författare
i olika genrer

Poliser, advokater,
åklagare och präster...

 Du hittar hjälten
i listan över

litterära figurer

Över 6000 författare från hela 
världen. Du hittar deras  mer än 
165 000 boktitlar på svenska och 
på originalspråket.

Glömt namnet...? Ta hjälp av 
Utökad sökning. Ringa in en
författare utifrån ursprungsland 
eller födelseår.

Litteraturen öppnar dörren
till ett annat land. Lär mer om
dess författare genom att söka i
Länder och regioner.

Alla har inte fått nobelpriset.
Men Alex Författarlexikon listar 
fler än 100 litterära priser och 
deras vinnare.

Nästan 3500 
filmer går
att hitta

bland
deckarna

Boken finns filmad! Klicka på
filmtiteln och kom till Internet 
Movie Database (IMDb) och
Svensk Filmdatabas.

Du får enkelt veta mer via
80000 litteraturhänvisningar
varav över hälften kan läsas i 
fulltext.

En  samling temaartiklar
belyser epoker, länder och
regioner eller olika genrer.

Alex Författarlexikon finns
som referensverk på över
tusen skolor och bibliotek.

Författarpresentationerna är skrivna av 
litteraturvetare, kulturskribenter och 
bibliotekarier. Allt material är fakta-
granskat och kontrollerat och det pågår 
ett ständigt arbete med att uppgradera 
uppgifterna. Informationen är ordnad så 
att du hittar likartade uppgifter om en 
författare på samma ställe. 

Alex FörfattarlexikonAlex Författarlexikon

Ofta hittar du en direktlänk
i bibliotekets katalog så
att du enkelt kan klicka dig
vidare till mera information.
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AlexAlex
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För mer information gå in på 
www.alex.se

Håll ordning
Håll ordning

på läsandet med
på läsandet med

Mitt AlexMitt Alex

Mitt Alex är en version
av Alex som riktar sig
till litteraturintresserade
privatpersoner.

Du kan lista dina böcker, sätta betyg 
och dela på Facebook och Twitter. Du 
kan söka allt du sparat om deckare, 
barnböcker eller fransk poesi.

Upptäck
Upptäck
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Författarna på bild i denna folder:
Salman Rushdie, Margaret Atwood,
Ngugi wa Thiong’o, Svetlana
Aleksijevitj, Märta Tikkanen, Karl 
Ove Knausgård, Sara Stridsberg, 
Nadifa Mohamed, Klas Östergren, 
Agneta Pleijel, Paul Auster, Athena 
Farrokhzad, Johannes Anyuru,
Anne Holt, Ann Cleeves, Henning 
Mankell, Alexander McCall Smith, 
Åsa Larsson, Jussi Adler-Olsen.
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