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Höstlista Lohrs Läseklubb 2018-2019
Välkommen att teckna ett medlemskap för det nya läseklubbsåret som börjar den 1 september.
Årets pris är 399 kronor och så får du sammanlagt läsa ca.70 böcker fram till den 31 augusti 2019,
fördelad på en höst- och en vårlista så att vi inte missar någon titel. Blandad kompott: skönlitteratur och spänning,
lättsam och tyngre. Som tack får du 15 % rabatt på bokköp (ej kampanjer, rea) och får behålla en bok vid läseårets
slut.

SKÖNLITTERATUR


Isabelle Allende, En oväntad sommar

Tre levnadshistorier tar oss från dagens Guatemala via Chile vid tiden för militärkuppen tillbaka till andra
världskrigets Europa och omfattar situationen som illegal flykting liksom kärlek på äldre dagar.



Joél Baqué: När isarna smälter (november)

Änklingen och pensionären Louis har köpt en uppstoppad kejsarpingvin på loppisen. Det är kärlek vid första
ögonkastet. Snart har Louis förvandlat sin vind till ett islandskap med ett mångtal uppstoppade pingviner.



Simone de Beauvoir: Den brutna kvinnan

Monique är lyckligt gift sedan mer än 20 år. Hennes båda döttrar är utflugna, hon fyller sin tid med vänner,
kulturella intressen och socialt engagemang. Men hennes liv kretsar också kring maken Maurice. När hon får reda
på att han träffat en annan kvinna är sammanbrottet ett faktum.



Daniel Birnbaum, Doktor B (oktober)

Dr. B, en tysk-judisk journalist, kommer 1939 till Sverige och får arbete på ett exilförlag. Han hjälper brittiska
spioner att sprida propaganda i Tyskland.



Tracy Chevalier: Nykomlingen – även på engelska

”Nykomlingen” är som Shakespeares Othello, förflyttad till Washington på 70-talet. När Osei Kokote börjar sin
fjärde nya skola på sex år behöver han en allierad för att klara sig. Tursamt nog blir det Dee, den mest populära
flickan. Men en annan klasskompis bestämmer sig för att krossa deras vänskap.



Rachel Cusk, Transit (september) – även på engelska

Efter sin skilsmässa flyttar en kvinna med sina barn till en ny bostad i London. Men istället för lugn och ro möter
hon hela tiden nya människor och deras livsberättelser.



Edwidge Danticat, Claire, som havets ljus (november)

En flicka försvinner på sin sjunde födelsedag efter att hon hör att hennes fattiga pappa planerar att lämna bort
henne till en rik kvinna. Sökandet efter henne skildras genom en rad olika personer i den lilla staden på Haiti.



Lena Einhorn, Geniet från Breslau

En gripande historia om ett turbulent äktenskap under de årtionden då mänskligheten gick från löftesrika
framtidsutsikter till det ödesdigra första världskriget.



Jonas Gardell, Till minne av en villkorslös kärlek

Gardell ger läsaren en släktkrönika om den bortglömde författaren Jonas Gardell och hans familj men framförallt
om modern Ingegärd Rasmussen. En familj som nog är bra på många sätt, men inte tror på svaghet. Och kring
sina hemligheter och icke önskvärda sanningar bygger man legender.
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Helena Granström, Standardmodellen

Elsa är lektor på en namnlös fysikinstitution i Stockholm. Desillusionerad har hon lämnat forskningens fascinerade
stadium bakom sig utan att ha lyckats träda in i ett nytt. Det enda hon tvivlar mer på än fysikens möjlighet att närma
sig något som liknar verkligheten, är sin egen plats i tillvaron.



Jens Christian Grøndahl: Ofta är jag lycklig

Författaren har skrivit en liten filosofisk roman om kärlek, vänskap och hemligheter. Ellinors man Georg har avlidit.
Hon berättar om sitt liv genom att skriva till sin sedan länge döda väninna Anna som var Georgs första hustru, Nu
måste Ellinor, 70, bestämma sig för vad hon vill göra med resten av sitt liv. Hon är positiv och ofta lycklig.



Tessa Hadely, Syskonen – även på engelska

Fyra syskon semestrar i morföräldrarnas gamla hus, kanske kommer det bli den sista sommaren i huset. Nutid och
dåtid möts i en psykologiskt insiktsfull berättelse.



Maria Hamberg Allt under himmelens fäste (oktober)

Ingvar är ensam. Han har levt väldigt nära sina föräldrar som har dött. Nu har han bara sitt monotona arbete och
lägenheten kvar. Tillvaron är jobbig – tills en frusen tonårstjej en dag står framför hans dörr och inte vet vart hon
ska ta vägen.



Vigdis Hjorth, Arv och miljö (september)

En arvstvist splittrar en familj. Det har funnits hemligheter och två syskon har inte längre kontakt med sina föräldrar.
Dottern vill nu äntligen berätta vad som har hänt henne i barndomen men det är svårt att få gehör.



Theodor Kallifatides: Slaget om Troja (september)

Författaren levererar en egen version av Illiaden, genom att låta en lärarinna och hennes elever söka skydd i en
grotta under andra världskriget. Där berättar fröken för barnen hur grekerna belägrade Troja.



Mariana Leky: Drömmen om okapin (september)

10 åriga Louise bor med sina föräldrar, sin farmor Selma och hunden Alaska på tyska landsbygden. Selma har en
återkommande dröm om en okapi, en dröm som förutspår död. Eftersom byn håller ihop så får invånarna bråttom
att lätta sitt hjärta och ta hämnd för gamla oförrätter om de ändå ska dö.



Agneta Liljeqvist: Roselyn Road

Vad vill människor se och varför blundar vi för det som är obehagligt, både inuti oss själva och i vår omgivning. Två
människor ingår en kärleksrelation, plötsligt försvinner den ena. Talar krigsaktivisten Tom sanningen när han
återvänder?



Sofia Lundberg, Ett frågetecken är ett halvt hjärta

Elin Boals är framgångsrik fotograf i New York, gift med Sam och tillsammans har de 17åriga dottern Alice. En dag
får Elin ett brev från barndomsvännen Fredrik, han som en gång var hennes livlina under den fattiga uppväxten på
Gotland. Hon minns varför hon lämnade hemlandet och är medveten om att hon måste möta det förflutna.



Cilla Naumann: Den oändliga familjen (september)

Med vackert språk skildrar författaren inte bara en familj i djup kris utan berättar även om minnesbilder som man
aldrig glömmer.



Elisabet Nemert, Blå längtan (september)

Två flickor föds samma dag 1950. Naomi i Nigeria, Pia i Sverige. Naomi förskjuts av sin familj, men räddas av en
kvinna som lär henne allt om djuren och växterna på savannen. Pia föds i Stockholm och växer upp med
alkoholiserade föräldrar. En dag korsas deras vägar.



Sami Said, Människan är den vackraste staden (september)
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En självutnämnd upptäcktsresande hamnar i norra Europa där hans pengar tar slut. Han måste hitta en utväg för
att kunna resa vidare.



Vivek Shanbhag, Ghachar Ghochar (oktober)

En indisk familj har blivit rik men det har konsekvenser. Ett arrangerat äktenskap krackelerar, lojaliteten
försvinner… författaren som väckte stor uppmärksamhet i hemlandet har kallats en indisk Tjechov.



Tatiana de Rosnay, Regnvakt (september)

Ingenting ska få hindra familjen från att resa till Paris för att fira pappa Pauls 70-årsdag. Inget ska få förstöra deras
återförening, inte ens det aldrig sinande regn som vräker ner över staden. Det blir dock värre.



Domenico Starnone: Band

Enligt New York Times hör boken ”Band” till en av de bästa böckerna 2017 enligt New York Times!.
Relationsromanen handlar om familj, kärlek och de ofrånkomliga konsekvenserna av en människas handlingar.



Magda Szabo, Izas ballad (oktober)

lza är en ung, målmedveten läkare i Budapest som under andra världskriget aktiv i den ungerska
motståndsrörelsen kämpar mot nazisterna. När hennes pappa dör flyttar hennes mamma till Izas lägenhet i stan
och bägge kvinnorna är angelägna om att göra sitt bästa för den andra vilket dock inte är enkelt.



Juan Gabriel Vásquez, En tagg doppad i honung

Javier Mallarino, en av Colombias mest populära politiska satirtecknare, tar emot ett stort pris. En ung kvinna söker
upp honom efter prisceremonin och konfronterar honom med en händelse från tiden när hon var en liten flicka.
Mallarino förstår att en av hans teckningar har fått långt större konsekvenser än han kunnat ana.



Anne Youngson, Vi ses på museum

Vi möts på museet är en hyllning till brevskrivandet, en berättelse om att alla tider i livet är unika och att hoppet om
lyckan och kärleken aldrig bör falna. Två människor möts den vägen men plötsligt slutar breven att komma.



Carlos Ruiz Zafón: Andarnas labyrint

I den fristående sista delen av Vindens skugga serien har Alicia Gris fått i uppdrag av säkerhets-tjänsten att utreda
vad som hänt med en av Francos ministrar, som försvunnit under mystiska omständigheter. Sökandet leder henne
in bl. a. till den förtrollande bokhandeln Sempere & söner.

Spänningsromaner


Mattias Edvardsson, En helt vanlig familj

En helt vanlig familj: prästen Adam, juristen Ulrika och deras dotter Stella. Men när Stella anklagas för mord
raseras deras trygga tillvaro. Hur väl känner man egentligen sitt barn?



Jessica Fellowes: Mordet i Asthall

Året är 1920 och Louisa Cannon drömmer om en väg ut ur fattigdomens London. Hennes räddning är en
anställning hos den berömda familjen Mitford på Asthall Manor i Oxfordshire. När sjuksköterskan, Florence
Nightingale Shore, plötsligt mördas på tåget på väg till Hastings, finner sig Louisa intrasslad i mordhärvan.



A.J. Finn: Kvinnan i fönstret

Anna Fox lever isolerad i sin lägenhet i New York. På dagarna dricker hon vin, ser Hitchcockfilmer och spionerar på
grannarna. En dag flyttar den på ytan perfekta familjen Russell in i huset mittemot. Men en kväll blir Anna vittne till
nåt hon inte borde ha sett.
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Donna Leon: En fråga om tro

Kommissarie Guido Brunetti är på väg att ta semester. Men innan måste han undersöka de misstänkta
rättegångsförhalningarna samt hjälpa damen som på grund av sin tro på horoskop hamnat i en bedragares garn.
När ett brutalt mord sker verkar Brunetti behöva ställa in alla semesterplaner.



Christine Mangan, I Tanger

Hyllad thrillerdebut som jämförs med Hitchcock & Highsmith. Alice Shipley kommer 1956 till Tanger där hon får
besök av en gammal skolkamrat. Sedan försvinner hennes man spårlöst.



Ragnar Jonasson, Mörkret (september)

En ung kvinna hittas död på en enslig strand. En förhastad polisutredning bedömer händelsen som självmord.
Hulda Hermannsdóttir, kommissarie vid Reykjavikpolisen, tvingas till en tidig pension. Dessförinnan ges hon
möjlighet att åta sig ett sista fall. Hon vet exakt vilket hon ska välja. Men hon riskerar sitt eget liv.



Peter May, Harry Tweed – även på engelska

På en affärsresa till Paris, där de ska göra marknadsföra sina tyger, upptäcker Niamh först att hennes man har en
kärleksaffär och blir sedan vittne till hur han och hans älskarinna dödas av en bilbomb. Hon själv blir misstänkt.



Håkan Nesser, De vänsterhäntas förening

En deckare där kommissarie Van Veeteren och inspektör Gunnar Barbarotti äntligen möts – för första gången.

Fakta


Anders Bolling/Erik Ebjörnsson, Miljardlyftet (oktober)

Journalisterna Anders Bolling och Erik Esbjörnsson skriver på ett levande sätt om de utmaningar som Afrika har
framför sig och hur grunden till ett framtida välstånd måste läggas.



Dave Goulson, Den stora humleresan

Författaren ger sig ut på en världsomspännande resa i forskningens och det egna brinnande intressets namn.
Humlornas och binas öde kan berätta för oss både om naturens oerhörda motståndskraft och om det hot som
människan med sin stora påverkan på miljön och klimatet utgör.



Lars Teglund, Dagens ris

Dagens ris är en samling av arga, ledsna och frustrerade insändare till Norrbottens-Kuriren mellan 2002-2007.
Livet är inte så lätt och inte blir det bättre heller. En bok med glimten i ögat.



Jeanette Varberg: Människan har alltid vandrat – Folkvandringar och vändpunkter i historien

Den danska arkeologen Jeanette Varberg nedslag i 11 av människans viktigaste vandringar - från Homo sapiens’
utvandring ur Afrika för 70 000 år sedan, via bronsålderns sjöfolk, medeltidens germaner och till nuvarande
flyktingströmmar till Europa.

Biografier


Shaun Bytell: En bokhandlares dagbok – även på engelska

En bokhandlares dagbok är en underhållande memoarbok om en bokhandlares vedermödor på 2010-talet. Med
hjälp av kunder och anställda guidar Shaun Bythell genom en bokvärld full av absurda historier och märkliga
levnadsöden.
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Marie Darrieussecq, Härligt är att leva här. Paula M. Beckers liv

I ögonblicksbilder återberättar Marie Darrieussecq Paula Modersohn-Beckers liv och låter oss få vara med om
hennes upptäckter och utveckling. Modersohn-Becker levde i konstnärskolonin Worpswede utanför Bremen.



Volker Weidemann: Oostende 1936: Stefan Zweig och Joseph Roth sommaren innan mörkret föll

I en belgisk badort samlas Stefan Zweig, Joseph Roth och Arthur Koestler. Snart flockas allt fler av de förbjudna
författarna i Oostende. De skulle kunna vara ett gäng vänner på semester – om inte det politiska läget förvärrades
dag för dag.



Anna Funder, Stasiland

Den australienska författaren Anna Funder skrev den här personliga, tragikomiska boken under de år hon bodde i
Östtyskland. Hon intervjuar f. d. stasiagenter men även deras offer. Boken publicerades första gången 2005 i
svensk översättning.



Lennart Hagerfors: Inte hemma

1945: Missionärsfamiljen har suttit fast i Kongo under hela kriget, nu kan man äntligen fara hemåt igen. Pappa, den
levnadsglade missionären, mamma som är lärarinnan, storasyster och storebror. Och så Lennart Hagerfors, ett
foster, som inifrån värmen i moderns mage reflekterar över resans mödor.



Monica Lauritzen, Karl Warberg. Den varsamme vägvisaren (september)

Vem vet idag att Karl Warburg var en av dem som lade grunden för vår kunskap om den svenska litteraturen? Eller
att han byggde upp Nobelbiblioteket? Warburg var jude och svensk och genom sin gärning smälte han samman
sina båda identiteter. Monica Lauritzens biografi aktualiserar ett förbisett livsöde och en del av vår kulturhistoria.



David Lindén, Karin Månsdotter – Drottningens revansch (september)

Karin Månsdotter var gift med kung Erik XIV och drottning av Sverige 1567–1568. I historieskrivningen blir hon ofta
förminskat till söta bondflickan Karin som sålde nötter på Stortorget och hade en lugnande inverkan på Erik XIV:s
hetsiga humör. Historikern David Lindén visar en annan sida av henne.



Sigrid Rausing, Malström (oktober) – även på engelska

Författarinnan försöker att förstå vad som hände med hennes familj. Eva Rausing hittades 2012 död i sitt hem i
London. Hon och hennes man hade brottats med ett drogberoende under många år.



Fredrik Sjöberg, Mamma är galen och pappa är full (oktober)

Efter 100 år dyker en försvunnen tavla upp igen, den visar två kusinerna, båda födda 1906 men skildrar även
historien om en familj. När Fredrik Sjöberg ser tavlan anar han genast att den döljer en berättelse, som växer till en
familjehistoria om kärlek, slump och glömska.

