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Pasta med lågt GI

Ester Nilsson är tillbaka

Opium à la rock ’n’ roll

n … dokumentärfilmen om 
Björn Afzelius som snart går upp 
på bio. I Tusen bitar – en film om 
Björn Afzelius har filmarna 
Magnus Gertten och Stefan Berg 
haft tillgång till ett rikt arkivma-
terial och fångat ett porträtt som 
visar nya sidor hos den folkkära 
men även motsägelsefulla artis-
ten. Filmen har premiär den 5 
september.

Missa inte …

ETT LITET YLLE. Helt nyfödd och alldeles luddig är den här lilla jät-

tepandan som ligger och kvicknar till i en kuvös i en safaripark i Kina. 

Reproduktionen av jättepandor är väldigt låg – därför kan det här 

pyret, tillsammans med sina syskon, betraktas som ett litet mirakel.

Veckans sötchock!

n Pasta utan vete? Pasta som dessutom är 
proteinrik och nyttig? Ja! Nu lanserar 
 Risenta tre sorters pasta gjord av ekologis-
ka sojabönor. Bönpastan är glutenfri, pro-
teinrik, fiberrik och har även ett lågt GI-
värde. I skrivande stund har bönvarian-

terna ännu inte lan-
dat i butik så om de 
smakar lika gott 
som vanlig pasta 
vågar vi inte säga. 
Pris: 30 kro-
nor/200 gram i 
livsmedelsbutiker. 

 (VL)

 swingdans
n Jazzbacillerna sprider sig ohämmat och vill du bli smittad ges kurser i lindy 
hop över hela landet. Här är tre exempel. 1) West coast jitterbugs i Göteborg 
Swcj.se. 2) Chicago Swing dance studio i Stockholm Schicago75.se.  
3) Swingum i Umeå Sswingum.se.
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Av: Veroncia Larsson, Cecila Cromnow, Gunilla Granqvist
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Det gick vilt till på 
Lorry i Sundby-
berg 1955.

Författaren Lena Andersson 

i en intervju i DN.

Jag har aldrig blivit uppr
örd av  

underklädesreklam, till exempel. För 

jag har alltid känt: det
 där har inte 

med mig att göra. Det visar  

upp en annan sort, det
  

enda vi delar är x- 
kromosom.

Foto: ANNA TÄRNHUVUD

n Egenmäktigt förfarande vann både Augustpriset och 
 läsarnas hjärtan. Många är vi som levde med huvudkarak-
tären Ester Nilsson långt efter det att boken var utläst. Nu 
kommer Lena Andersson med en uppföljare och enligt pre-
sentationstexten verkar Ester vara oförbätterlig: ”Ester 
Nilsson är tillbaka. Och hon har inte lärt sig någonting.” 
Hurra säger vi som har saknat vår dynamiska och upprikti-
ga protagonist. Utan personligt ansvar går att köpa från och 
med den 25 oktober. Pris: 189 kr. Sbokus.com  (VL)
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n När modehuset Yves Saint-Laurent lanserade 
parfymen Opium 1977 ansåg somliga att doften 
uppmuntrade till drogmissbruk (vilket modehu-
set så klart dementerade). Nu, 37 år senare, är det 
knappast någon som ser lanseringen av en ny 
doft i opium-familjen som 
något kontroversiellt. 
Black opium blandar 
fruktiga och blommi-
ga toner med kaffe- 
och  
vaniljno-
ter. YSL 
själva 
mark-
nadsför 
doften 
som rock-
ig och  
modern. 
Kommer 
att finnas i 
butik i ok-
tober. (VL)


