
Erbjudande om förhandsteckning 
Cancerbehandling, läkemedel mot malaria och blod
trycksmedicin är några exempel på stora medicinska upp
täckter som gagnat mänskligheten och som just därför be
lönats med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Bakom 
upptäckterna finns forskare från hela världen, och många 
av dem kombinerar vetenskaplig briljans med ett djupt 
intresse för konst, musik och även goda måltider. 

Det tar den Medicinska Nobelkommittén  fasta på 
när pristagarna kommer till Stockholm. Besöket inleds 
med en privat middag, då kom mittén träffar de personer 
vars upptäckter de har utrett och föreslagit. Det är ex
klusiva middagar, med en meny som bara serveras vid 
dessa speciella tillfällen.  

I höst kommer en unik bok om Nobels medicin
pristagare och det personliga firande som de bjuds på. 
Här beskrivs inte bara de betydelsefulla upptäckterna 
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och människorna bakom ett urval av medicinpriserna. 
För första gången får vi också följa med in bakom kulis
serna och vara med på festligheterna, från tillkänna
givandet till de läckra rätterna och de omsorgsfulla 
arran gemangen i form av menyernas konstverk och 
musik underhållningen vid den privata middagen. Boken 
ger dessutom en inblick i den noggranna urvalsprocessen 
och intressanta anekdoter, som när Nobelkommitténs 
sekreterare råkade ringa fel person.

Författare är docent Johan Wennerberg i sam arbete 
med AnnMari Dumanski. För recepten svarar Wolf 
Paul, Nobelkommitténs kock sedan 40 år. Boken är 
formgiven av Dick Norberg och rikt illustrerad, bland 
annat med  fotografier av Yanan Li.

Boken utkommer i november 2020, men kan redan 
nu beställas till förmånligt pris. 

I boken får vi lära känna 
ett urval av Nobelpristagarna i 
medicin eller fysiologi och deras 
spännande upptäckter.  

En presentbok, rikt  
illu strerad, tryckt i fyrfärg. 

– Format 220 x 230 mm.  
– Omfång 232 sidor.
– Hårdband. 

Utkommer i november  
2020 och ges ut av  
Infobooks AB.



Pristagare i boken
1981 Roger W. Sperry, David H. Hubel, Torsten N. Wiesel 
1982  Sune Bergström, Bengt Samuelsson, John R. Vane 
1985  Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein
1986  Stanley Cohen, Rita Levi-Montalcini
1996  Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel
2000  Arvid Carlsson, Paul Greengard, Eric R. Kandel 
2004  Richard Axel, Linda B. Buck
2005  Barry J. Marshall, Robin Warren
2014  John O’Keefe, May-Britt Moser, Edvard I. Moser 
2015  William C. Campbell, Satoshi Õmura, Youyou Tu 
2018  James P. Allison, Tasuku Honjo

Förhandsteckning
Vi erbjuder nu förhandsteckning av boken till 
förmånligt pris (pris i handeln ca 495:). 

 Pris vid förhandsteckning: 
10–20 exemplar 375: / ex
20–50 exemplar 325: / ex
51–200 exemplar 295: / ex
201–1 000 exemplar 245: / ex
> 1 000 exemplar 200: / ex 

Vid beställning över 1 000 exemplar ingår  personligt 
utformat skyddsomslag. 

Frakt och bokmoms 6 % tillkommer. 
Se separat Beställningstalong

Följ med bakom kulisserna när 
pristagarna firas under den  
hektiska Nobelveckan i Stockholm, 
då föreläsningar och möten med 
studenter varvas med mottag
ningar och middagar.

I boken finns också både de  
exklusiva recepten och de grafiska 
blad som pryder menyerna till  
den privata måltid som den  
Medicinska Nobelkommittén  
bjuder pristagarna.


