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De drabbade av Karin Wahlberg Även E-bok
Karin Wahlbergs senaste deckare med återkommande kommissarie Claes Claesson
är en spännande läsupplevelse. Claes Claesson och hans kollegor utreder fallet med
den mördade Carolina Broms och vi får utförligt följa utredningens alla snärjiga
trådar. En stor dos miljöbeskrivningar från Lund, Malmö, Dalby ger en extra
dimension till läsningen. /Jessica
Samlade verk av Lydia Sandgren Även E-bok
Martin Berg är förläggare på eget bokförlag och det här är boken om hans liv och
kriser. Från hans begynnande vänskap med den sedermera hyllade konstnären
Gustav Becker, förälskelsen och förhållandet med hans fru Cecilia och livet som
ensamstående far till barnen Elis och Rakel efter att hans fru och deras mamma en
dag lämnat och försvunnit utan en ledtråd. Det är en vacker skildring av Göteborg,
av familjeliv, livskris och mångbottnad vänskap. /Jessica
Dina händer var fulla av liv av Suad Ali Även E-bok
I Suad Alis fiktiva debutroman får man följa Nora som växer upp i en välbärgad
familj i Somalia. Hon utbildar sig till lärare och bildar familj med en man som tillhör
en utsatt minoritetsklan och som driver en regimkritisk tidning. Oroligheterna i landet
tilltar på grund av politisk instabilitet och klankonflikter. När inbördeskriget bryter ut
tvingas familjen att fly. Nora hamnar i svenska Sandviken, en för henne helt
främmande miljö, där hon försöker bygga upp en ny tillvaro samtidigt som flyktens
trauman gör sig påminda. En viktig bok där gripande livsöden skildras. /Josefin
Handbok för språkpoliser av Sara Lövestam Även E-bok
Om du är språkintresserad och önskar läsa något som piggar upp tillvaron kan jag
varmt rekommendera dig att läsa Handbok för språkpoliser. Lövestam skriver på ett
både pedagogiskt och underhållande sätt om uttryck och språkbruk. Hon ger också
alternativa metoder på hur man kan förebygga (Good Cop) eller beivra (Bad Cop)
språkliga ”förbrytelser”. Förutom att man får sig många goda skratt, kan man titulera
sig som språkpolis efter att ha läst färdigt boken. /Josefin
Biblioteket: berättelsen om en brand, en stad och kärleken till böcker
av Susan Orlean Även E-bok
Över en miljon böcker förstördes och skadades i branden som utbröt på Los Angeles
Central Library den 29 april 1986. Journalisten Susan Orlean försöker lösa frågan
om vem som startade branden och vad som egentligen hände. Men boken handlar
lika mycket om biblioteket, dess historia, om människorna kring det och hur en hel
stad sluter upp och försöker rädda och återuppbygga ett bibliotek. /Christina

Lisa & Lilly : en sann kärlekshistoria av Mian Lodalen Även E-bok
Den här berättelsen baseras på verkliga personer och händelser och skildrar homosexuellas livsvillkor i det tidiga 1900-talets Sverige. En vacker och mycket gripande
skildring om den första stora kärleken mellan två tonårsflickor som gemensamt tog
sina liv. /Christina
Petite: den nästan sanna historien om tjänsteflickan som blev Madame
Tussaud av Edward Carey
Vi får följa Marie som växer upp tillsammans med doktor Curtius där hon som föräldralös flicka hjälper honom i hans något makabra yrke som är att skapa vaxmodeller
av kroppsdelar. Marie utvecklas med tiden till en sann konstnär och vi får till slut veta
hur det leder fram till det vi idag känner till som museet Madame Tussauds i London.
Boken riktigt spritter av berättarglädje och författaren som även är konstnär har gjort
illustrationer till texten som ytterligare förstärker läsupplevelsen. /Henrik
Vännen av Sigrid Nunez
En gripande berättelse om vänskap, sorg och den läkande kraften i kärleken till ett
djur. Boken är författarens genombrott och den vann National Book Award 2018.
Jag hoppas att det snart ges ut fler böcker av Sigrid Nunez på svenska då det är en
annorlunda och intressant författare. Att läsa boken gör att jag känner mig klokare
och mer hoppfull. /Henrik
Ararat av Louise Glück
Ararat är nobelprisvinnaren Louise Glücks femte, och kanske allra bästa,
diktsamling. I dikterna skildrar Glück hur en familj påverkas över tid efter ett oväntat
dödsfall inom familjen. Diktningen är kärv och sorgsen men har ett tydligt narrativ
och är väldigt lättläst. En perfekt introduktion både till Glücks författarskap och till
poesi i allmänhet för den som inte är en van poesiläsare. /Pontus
PUR av Erik Lindman Mata Även E-bok
Berättarjagets flickvän hittas död. I icke-kronologisk ordning målas scener från före
och efter upp i ett försök att begripa det som hänt. Erik Lindman Matas första
diktsamling är både ett relationsdrama och det närmsta man kan komma en thriller i
poesiform. /Pontus

När min bror var Aztek av Natalie Diaz
I Natalie Diaz självbiografiska debutdiktsamling skildrar hon sin uppväxt i ett
mojave-reservat, drogmissbruk, familjerelationer och förtrycket mot
ursprungsbefolkningen i det amerikanska samhället. Perfekt för läsare som gillade
Ocean Voungs ”En stund är vi vackra på jorden” och Tommy Oranges ”Pow wow”.
/Pontus
En stund är vi vackra på jorden av Ocean Vuong Även E-bok
Författaren föddes i Saigon 1988 men flyttade med sin mamma och mormor till
Connecticut och växte upp i ett så kallat utsatt område. Vietnamkriget och dess
efterverkningar är berättelsens fond och katalysator. Romanen är skriven som ett
brev till mamman som är analfabet och aldrig kommer att kunna läsa det. Den
erfarenhet som skrivs fram är kantad av våld, fattigdom och utanförskap i flera skikt.
Men romanen är ingen uppgörelse; den kretsar kring språk och kommunikation,
viljan att nå fram men också att bekräfta och befästa sin existens. Stilen är lågmäld,
poetisk och sökande. Vuong lägger sitt pussel och ger röst åt dem som saknar språk.
Det är en hisnande bedrift. /Anna-Karin
Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba Även E-bok
För hundra år sedan började tvångsförflyttningen av renskötande samer i Sverige.
Under hot om böter och slakt av sina renar tvingades de flytta. I många fall ledde
det till att familjer splittrades.
Elin Anna Labba har samlat in berättelser och gjort intervjuer och väver i boken samman dessa vittnesmål med foton, tidningsurklipp, jojktexter och brev. Herrarna satte
oss hit är en vacker, viktig och starkt drabbande bok. Elin Anna Labba utsågs i år till
vinnare av Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok. /Elisabeth
Livets tunna väggar av Nina Burton Även E-bok
Nina Burton har skaffat en sommarstuga med naturtomt och upptäcker och
förundras över alla inneboende djurgäster. Uppe i taket bor den stressade
ekorrmamman: var tredje timme ska ungarna ha mat, sedan ska magarna masseras
för att få igång matsmältningen och därefter ska ungarna ut från boet en stund för att
det inte ska bli en toalett av boet. Personliga iakttagelser sammanfogas med vetenskap om humlor, bin, myror, fåglar och många fler. Det stora i livets tunna väggar
gnistrar i Burtons händer och det är en guldgruva av mänsklig kunskap om djurens
medvetande, intelligens, samarbetsförmåga och karaktär. /Sara

