
Cervarix® är ett nytt vaccin som kan skydda mot livmoderhals-
cancer. Cervarix® ingår i högkostnadsskyddet för fl ickor 13-17 år.

Ett nytt vaccin som kan skydda mot livmoderhalscancer.

För mer information kring livmoderhalscancer och vaccination, kontakta läkare 
eller vaccinatör. www.livmoderhalscancer.info

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. 20080408CERV:87

Cervarix är ett vaccin mot humant papillomvirus typ 16 och 18. Dosering: Rekommenderat vaccinationsschema: 0,1 och 
6 månader. Indikationsålder :10-25 år. Information om varningsföreskrifter, begränsningar och pris se www.fass.se. Cervarix ingår 
i läkemedelsförmånen och är subventionerat för fl ickor 13-17 år. Datum för översyn av produktresumén 2007-09-20.

Svar: Nej, livmoderhalscancer är globalt 

sett den näst vanligaste cancerformen för 

kvinnor under 45 år och kan drabba kvinnor 

redan i 25-årsåldern. Därför är det viktigt att 

du går på regelbundna cellprovtagningar. Nu 

fi nns det vaccin som skyddar mot de virus 

som orsakar ca 70 % av livmoderhalscancer-

fallen. Men även om du vaccinerar dig ska du 

inte missa att lämna cellprov. 

Livmoder-
halscancer får 
man väl bara 
när man blir 
gammal?
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Pockettoppen
1 (2) ”Fördjupade studier i katastroffysik”
Marisha Pessl
2 (–) ”Flyga drake” Khaled Hosseini
3 (3) ”Mig äger ingen” Åsa Linderborg
4 (7) ”En helt annan historia” Håkan Nesser
5 (1) ”Midvinterblod” Mons Kallentoft

KÄLLA: POCKETGROSSISTEN

”Det är dags att vi
blir förbannade”
Doris Dahlin har skrivit om sin uppväxt
Doris Dahlin, pocketaktuell
med ”Skammens boning”.
Varför ska man läsa din bok?

– För att du som nästan
har gått under av tyngden
av dina föräldrars problem
har rätt att som vuxen
befria dig och bli lycklig. Ett
litet barn som bär på sina
föräldrar fortsätter ofta att
ta hand om andra i stället
för sig själv. Det är dags att
vi i stället blir förbannade
och slutar ta på oss det som
inte är vårt. 
Vem vill du ska läsa din bok? 

– Alla de som själva käm-
pat med att få mammas
ledsna ögon att bli glada.
De som likt mig släpat hem
pappa när han ligger fylle-
sjuk och nedkissad i dike-
na. De som vill läsa om
överlevandet och om att bli
fri, men också den som inte
alls varit med om det svåra
men som vågar se hur verk-
ligheten kan se ut bakom
de nystrukna gardinerna. 
Vad läser du själv just nu? 

– ”En halv gul sol” av Chi-
mamanda Ngozi Adichie
och Sisela Lindbloms ”De
skamlösa”.
Vad har du annars på gång? 

– Jag skriver på en ny bok.
CAROLINE ENGVALL

Modernt med
slöja i skolan
”Ser mitt huvud tjockt ut
i det här” 
Randa Abdel-Fattah 
(Månpocket)
Inte nog med att bokens 16-
åriga huvudperson Amal
bestämmer sig för att satsa på
sin tro och bära slöja trots att ingen annan i sko-
lan har det  – den verkliga författaren Randa
Abdel-Fattah (i dag 25 år) har dessutom skrivit
mycket av den roliga boken i sin mobil. Då gillar
man henne på allvar. Modernt och humoristiskt
om den religion som alldeles för många är räd-
da för i dag. CE

En barndom som
spinner i huvudet
”Skammens boning” 
Doris Dahlin 
(Ordfront)
Lilla tultan Doris växer upp
i 50-talets Härnösand, mitt
bland familjehemligheter och
fattigdom. Hon skäms över
att pappa dricker och att mamma skyler över –
och släkten blir hennes räddning. Att få okända
läsare intresserade av sin självbiografi är svårt.
Doris Dahlin lyckas riktigt bra. Hennes
barndoms trassligheter, släktingars skuld och
farmors mord griper tag och spinner i huvudet
ett bra tag efter att boken är slut. CE

Sex, droger
och grovt språk
”Luder” 
Helen Walsh 
(Normal)
Om Helen Walshs bok ”Luder”
skulle vara en maträtt hade
den varit en blodig råbiff
modell ”extra rare”. Det här är
en story om osympatiska Millie som experimen-
terar med det mesta, såväl sex som droger, och
Helen Walshs förråd av runda ord verkar aldrig
sina. Intressant porträtt av Storbritannien, men
inget för den som rodnar av grovt språk. CE

Annorlunda
om åldersnoja
”Smärtbäraren” 
Åsa Nilsonne 
(Anderson Pocket)
Thrilleraktig deckare med
fictioninslag om Ada, som
har förmågan att ta sig in i
andra människor. På så sätt
har hon första kroppsparkett när ett mord
begås, en ung kvinna i en medelålders kropp,
och plötsligt blir boken ett miniinlägg i ålders-
nojedebatten. 

Mycket originellt och påhittigt. CE

Doris Dahlin har fått kämpa för att överleva och dessutom bli
lycklig. 

Doris Dahlin
Ålder: 55 år.
Pocketaktuell:
”Skammens boning”
(Ordfront).

Doris tipsar om böcker som berör
Pockettips till nattduksbordet: Aino Trosells ”En gränslös kär-
lekshistoria”. En bok som griper tag i mig. Den har ett klingande
språk som berättar flera generationers kvinnohistoria.
Pockettips till semesterfir an det: Christian Jungersens ”Undan-
taget”. Att läsa den här under semestern får dig kanske att fun-
dera över vad ni egentligen gör mot varandra på ditt jobb.

nyheter 11

Pocketnytt Varje måndag i Metro

Caroline Engvall är din 
guide i pocketdjungeln och

läser just nu ”Boven i mitt
drama kallas kärlek”

av Unni Drougge.
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Carolines val Veckans bästa pocket

Läs tidigare
intervjuer
och tips››


