
Victor Mollo är en av de mest älskade bridgeförfattarna. Han skrev många instruktiva 
böcker, där den mest kända boken är Card Play Technique, vilken skrevs 
tillsammans med Nico Gardner. Det är dock Mollos humoristiska böcker som satt 
störst avtryck och älskas av en hel bridgevärld. 
 
Bridgebutikk Ullevål har følgende bøker til salgs. Introduksjon av bøkene på svensk! 

 

 

Victor Mollos Bridge in the Menagerie  

tillhör de mest sålda bridgeböckerna genom tiderna. Alla kan 
relatera till bokens karaktärer med Kalle Kanin i spetsen. Givarna 
är genomgående briljanta och berättelserna fantastiska. 
 
Språk: Engelsk. Antalet sidor: 168. Utgiven år: 2013 (nyreviderad 
utgåva - första utgåvan kom 1965). 

Pris: 250,- kr 

 

The Hideous Hog, the Rueful Rabbit, Oscar the Owl, Papa the 
Greek och alla de andra figurerna på Griffins Club introducerades i 
mitten på 1960-talet av Victor Mollo i hans klassiker Bridge in the 
Menagerie, en bok som många anser vara den roligaste bridgebok 
som någonsin skrivits. 
De historier som finns i Diamonds Are the Hog's Best Friend har 
tidigare förekommit i allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform. 
 
Språk: Engelsk. Antal sidor: 216. Utgiven år: 2013. 
Pris: 250,- kr 

 

De historier som finns i Last Call in the Menagerie har tidigare 
förekommit i allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform. 

Detta är den fjärde och sista högt uppskattade boken som 
publicerats efter Mollos bortgång. 

Last Call in the Menagerie är utgiven exakt 50 år efter Bridge in 
the Menagerie. Trots det känns bokens karaktärer nutida och 
Mollos givar är fascinerande och roande som alltid! 

Språk: Engelsk. Antalet sidor: 230. Utgiven år: 2015. 

Pris: 250,- kr 

 

De historier som finns i Swings and Arrows har tidigare 
förekommit i allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform.  
 
Detta är den tredje högt uppskattade boken, efter The Hog Takes 
to Precision (2011) och Diamonds are the Hog's Best 
Friend(2013), som publicerats efter Mollos bortgång. 
 
Språk: Engelsk. Antal sidor: 196. Utgiven år: 2014. 

Pris: 250,- kr 



 

 

Vi har alltid trott att figurerna i Victor Mollos menageri varit 
robberspelare och att deras Acol-system varit underordnat 
geniala spelföringar. I denna samling får vi se en annan sida av 
the Hideous Hog, då han upptäcker oanade möjligheter i 
Precisionsklövern. Det betyder dock inte att det är samma 
fördelar andra bridgespelare ser med det starka klöversystemet – 
och spelar det egentligen någon roll vilket system Kalle Kanin 
missbrukar? 
Denna samling berättelser har tidigare aldrig publicerats i 
bokform, utan endast förekommit i mindre kända 
bridgetidskrifter. 
 
Språk: Engelsk. Antal sidor: 208. Utgiven år: 2011. 

Pris: 250,- kr 

 

Följ med till bridgekluben Griffins, där vi får träffa mängder av 
intressanta karaktärer som "Rueful Rabbit", "Hideous Hog" och 
"Timothy the Toucan". Massor av intressanta brickor presenteras 
och kommenteras av de olika karaktärerna.  

Språk: Engelsk. Antal sidor: 208. Utgivningsår: 2001. 

Pris: 170,- kr 

 


