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Inbjudan till tioårsjubileum och release för 
Ekens dotter 

 
Välkommen på release för Ekens dotter och firande av Annah Nozlin ABs 
tioårsjubileum. 
Söndag 17 januari kl.20.00-20.30 på 
Discord via länk: https://tinyurl.com/annahnozlindiscord 
Gå sedan in på röstkanalen ”Tioårsjubileum”. 
(För er som är nya på Discord så finns jag på samma kanal kl.19 och ca en 
kvart framöver, för den som vill koppla upp sig och prova hur det fungerar. 
Sedan kör vi på riktigt kl.20.) 
 

Anslut gärna med kamera, antingen via mobil eller dator. Om du vill så får 
du ta på dig någonting snyggt och hälla upp bubblande dricka i ett fint glas 
– så vi kan skåla. Det blir nästan som att träffas på riktigt. 

 

Här nedan finns en tipspromenad. Skicka dina svar till annah@nozlin.se 
senast lördag 16 januari. 
Rätt svar och vinnare av en hemlig bokrelaterad vinst plus valfri bok från 
hemsidan presenteras på releasen. 

 

Tänk att det redan har gått tio år sedan de första böckerna såg dagens ljus. 
Då utgivna via Vulkan. Hela tiden har Annah Nozlin AB funnits i 
bakgrunden och i år kommer flera titlar att ges ut direkt av Annah Nozlin 
AB, som därmed kommer att vara ett riktigt förlag. 

 

Ekens dotter är en samlingsvolym över böckerna En av de sista och 
Splittrade skärvor, som nu släpps - enligt den ursprungliga tanken - som en 
(1 st) bok. 

 

Böckerna finns där böcker finns, t.ex. på Bokus och Adlibris, samt snart 
som e-bok hos Storytel. Du kan även fråga efter dem i den fysiska 
bokhandeln eller på ditt bibliotek. Vill du beställa ett personligt signerat 
exemplar går det bra via hemsidan www.nozlin.se 

 

Deltagare på releasen kommer få en kod som ger 50% rabatt på priset vid 
köp via hemsidan, som gäller till midnatt. 

 

Med vänliga hälsningar,  
Annah Nozlin 
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Tipspromenad 
Skicka dina svar till annah@nozlin.se senast lördag 16 januari, fråga A-F. 
Rätt svar och vinnare presenteras på releasen. 

 
A. Vad kallas huvudpersonen i Ekens dotter? 

1. Bett 
2. Kel 
3. Mira 

 
B.  I vilken fiktiv tidsperiod utspelar sig Ekens dotter? 

1. Medeltid 
2. Järnålder 
3. Nutid 

 
C.  Vad heter den fristående fortsättningen till Ekens 

dotter? 
1. Återfunnen 
2. Höstglöd 
3. Miras saga 

 
D. Vilken benämning kan användas på Ekens dotter? 

(mer än ett svar kan vara rätt) 
1. ”coming of age” 
2. ”crossoverlitteratur” 
3. ”centrallyrik” 
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E.  Vilket sagoväsen finns inte i Ekens dotter? 
1. Skepnadsskiftare 
2. Trädälvor 
3. Vampyrer 

 
F.  Hur många sidor är Ekens dotter på? 

(utslagsfråga, inga förhandsgivna alternativ) 
 

Hoppas vi ses på releasen, och glöm inte att skicka in svaren i 
förväg! 

 

 


