
Lohrs Läseklubb 2017-2018: Vårlista

Under våren fyller vi på läseklubben med ca. 20 nya titlar: Romaner, deckare, 
biografier, fakta. Hoppas att du hittar många favoriter!

Trevlig läsning!

SKÖNLITTERATUR

- Johannes Anyuru: Drunkna inte i dina mödrars tårar

En dystopisk roman som förflyttar sig i tid och rum. Handlingen börjar med ett attentat i en 
seriebokhandel. Väldigt gripande, boken fick Augustpriset. Författaren kommer till vår bokhandel den 
19 mars. 

- Julian Barnes: Tidens larm

Sjostakovitj (1906–1975) levde hela sitt liv i Sovjetunionen och fick uppleva såväl Lenin, Stalin samt 
Chrusjtjov. Romanen tecknar ett porträtt av en människa som i sin kamp för överlevnad och 
konstnärlig integritet tvingas utstå en surrealistisk tillvaro.

- Lorraine Fouchet: Mellan himmel och Lou (mars 2018)

Jos fru Lou har gått bort. I sitt testamente har hon gett sin man ett sista uppdrag: att göra allt för att 
barnen ska bli lyckliga. Lättare sagt än gjort. 

- Jane Gardam:  De sista vännerna

I den tredje delen av trilogin om engelska imperiets barn skildrar Jane Gardam advokaten Terry 
Veneerings liv och hans mycket laddade förhållande till kollegan och konkurrenten Sir Edward 
Feathers, vars hustru Betty alltid varit föremålet för de bådas åtrå.

- Mohsin Hamid: Exit Väst

Nadia och Saeed träffas i ett land som är på gränsen till inbördeskrig. De inleder en kärleksaffär, och 
när oroligheterna blir för allvarliga börjar de att höra rykten om dörrar som för bort från våld och krig 
om man går genom dem.

- Marie Hermanson: Den stora utställningen

Romanen handlar om Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. När ryktet sprids att Albert Einstein ska
hålla sin Nobelföreläsning sätts antisemitiska krafter i rörelse. 

- Kashuo Ishiguro: Vi som var föräldralösa

England på 1930-talet. Christopher Banks har blivit landets mest respekterade detektiv, hans fall är 
det stora samtalsämnet i Londons societet. Men ett olöst brott hemsöker honom: hans föräldrars 
mystiska försvinnande i Shanghai när han bara var en liten pojke.

- Etgar Keret: De sju goda åren

Novellerna som bl. a. handlar om yoga eller flygrädsla utspelar sig I Israel under de sju åren som går 
mellan författarens sons födelse och hans fars död. Även om det är sju goda år, ryms här ett stort 
mörker.



- Merete Mazzarella: Alma (april 2018)

Romanen handlar om en ung flicka i en stor syskonskara som blir Finlands första kvinnliga professor. 
Hon blir också en enastående produktiv och populär författare och omger sig med en färgstark 
umgängeskrets som bl. a. Mauritz Stiller, prins Wilhelm, Hjalmar och Stina Bergman. 

- Gilles Paris: En ärthjärnas självbiografi

Boken är en varm och tänkvärd berättelse som får läsaren att både skratta och gråta. Sonen hamnar 
på ett barnhem efter att ofrivilligt dödat sin mamma, och livet tar en ny vändning.

- Gerard Reve: Kvällarna – en vinterberättelse

Gerard Reves delvis självbiografiska debutroman har blivit en modern klassiker. Handlingen utspelar 
sig under de sista tio dagarna av år 1946. Bokens huvudperson, Frits van Egters, 23 år och 
hemmaboende hos sina föräldrar blir besatt av tidens outgrundliga hopplöshet.

- Betty Smith: Det växte ett träd i Brooklyn, del 2:

När hon är 14 år gammal tvingas Francie att sluta skolan för att försörja familjen. Ändå vägrar hon att 
släppa hoppet om att kunna utbilda sig och bli författare. Hon arbetar hon sig upp från det smutsiga 
fabriksgolvet till en tidningsredaktion på Manhattan.

- Elin Willows: Inlandet

En ung kvinna från Stockholm flyttar till sin pojkvän i Norrland. Förhållandet tar slut innan hon har 
kommit fram, dock väljer hon ändå att stanna kvar och påbörja ett nytt liv.

SPÄNNINGSLITTERATUR

- Philip Birk: Kyldygnet (mars 2018)

I juni 2016 stjäls Danmarks dyraste målning genom tiderna från nationalmuseet. Spåren leder till en 
Malmöbaserad liga. När konsttjuven Tom Grip, efter flera år på flykt, får i uppdrag att finna målningen 
jagar både maffian och polisen honom. Och överallt dyker namnet Jonathan Frost upp. Toms bästa 
vän från studietiden som varit död i fyra år.

- Kjell Ola Dahl: Täcknamn Hilde (mars 2018)

En spännande deckare med en huvudhandling förlagd till Oslo senhösten 1967 och med tillbakablickar
till krigets 1942. Den judiska kuriren Ester med täcknamnet Hilde måste fly till Sverige. Hon möter 
motståndshjälten Gerhard som har flytt från tyskarnas misstankar om att han skulle ha dödat sin fru 
Åse. Han omkom dagen efter men dyker 1967 märkligt nog upp igen.

- Peter Robinson: Ur askan i elden

Kommissarie Alan Banks har just flyttat från London till landsortsstaden Eastvale i Yorkshire. Han ser 
framför sig ett lugnare liv tillsammans med sin fru Sandra. Men skenet bedrar – en inbrottsvåg drabbar
staden – och så sker ett mord på en äldre dam. Banks måste ingripa.



BIOGRAFIER/MEMOARER/FAKTA

- Jan Bergman: Fotohandlaren i Bizonien

Fotohandlaren i Bizonien var en östtysk spion i Västtyskland som avslöjades 1967. Men var han 
verkligen spion eller ett offer som utnyttjades av den östtyska underrättelsetjänsten. Eller av den 
västtyska?

- Masha Gessen: Ester och Ruzia (mars 2018)

Masha Gessen tecknar sin mormors och farmors livshistorier och vänskap under 30-talet. Båda 
kvinnor, som är judinnor, kämpar för sin överlevnad. De möts i Moskva och blir vänner för livet.

- Hans Rosling/Fanny Härgestam: hur jag lärde mig förstå världen

En bok som handlar om möten med människor som har fått Hans Rosling att tänka om. 

- Peter Walther: Hans Fallada

Med hjälp av en mängd nya arkivfynd skapar Peter Walther en utförlig levnadsskildring av den här 
komplexa författaren som under dödshot skrev sig fri från Tredje rikets mardröm.


