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

Trevlig läsning!

SKÖNLITTERATUR

- Julian Barnes: Den enda historien

När Paul i början av 1960-talet träffar Susan är han student och 19 år gammal. Hon är 48, gift 
och har två vuxna döttrar. Paul är stolt över att förhållandet bryter mot konventionen. 
Förälskelsen byts senare ut mot missbruk och medberoende.

- Christine Féret-Fleury: Juliette - kvinnan som läste på metron

Juliette tar metron vid samma tid varje dag. Hon älskar att iaktta de andra resenärerna som läser.
En dag kliver hon av två stationer för tidigt. När hon tar vägen via en avsides gata upptäcker hon 
en bok inklämd i dörröppningen på en gammal rostig port och hennes liv förändras.

- Roy Jacobsen: Fartygets ögon

Ingrid, som är uppväxt på den lilla ön i norra Norge, har fått en liten dotter, Året är 1946, kriget är 
slut och Ingrid söker efter dotterns far, en rysk soldat som räddades från ett tyskt fångskepp. 

- Johan Kling: Lycka

En fin liten bok om vardagslivet. David är frilansare och har delad vårdnad om sin dotter Fia. Han 
är jämt rädd för att uttråka henne med sin gråa vardag.

- Nicole Krauss: Dunkel skog (även på engelska)

En man bryter upp från sin luxuösa tillvaro i New York och tar in på hotell Hilton i Tel Aviv men är 
sedan plötsligt försvunnen. En författare som lämnar sin familj bor på samma hotell och får där ett
märkligt uppdrag av en professor i litteratur.

- Marie-Hélène Lafon: Våra liv (även på franska)

En ömsint skildring av staden Paris genom tre personer som handlar i matbutiken Franprix på rue
du Rendez-Vous 93: Jeanne Santoire, en medelålders kvinna, som fungerar som berättare, en 
ung kassörska och en man i 40-årsåldern som jämt kommer vid samma tid. 

- Pia Mariana Raattamaa Visén: Där rinner en älv genom Saivomuotka by

En släktkrönika om en familj, men också om betydelsen av en plats och om ett Sverige i 
förändring. Boken börjar med en flickas födelse 1895 och pågår till 2010-talet.



- Kamila Shamsie: Vår älskade

Efter moderns död har Isma ägnat sig åt småsyskonen, men vill nu följa sina drömmar i USA. 
Ändå kan hon inte sluta oroa sig för sin viljestarka syster Aneeka hemma i London, och brodern 
Parvaiz som vill hedra arvet från sin pappa, jihadisten han aldrig kände. 

- Emma Reyes: Brev från min barndom

I 23 brev skrivna mellan 1969 och 1997 skildrar den colombianska konstnären Emma Reyes 
uppväxt som gatubarn i Bogotá. Hon, hennes syster och en pojke tas mer eller mindre om av 
Maria – som kunde vara hennes mor men ingen vet – och lever ett fritt men otryggt liv på gatan. 
Författaren blev konstnär.

- Brita Röstlund: Där solen går upp i väster (ges ut i mars)

En man från Paris förlorar sin familj när de faller från en granitklippa i en by i Bretagne. Åter i 
hemstaden försöker han att hitta en förklaring till fallet. En gammal man från byn har sett fallet 
från klippan men tiger om hela sanningen, och för polisen väcker händelsen frågor och 
traumatiska minnen.

- Ingrid H. Rishoi: Vinternoveller

Den här norska författaren fick mycket beröm för sin säregna blandning mellan realism och H. C. 
Andersen-saga.

- Måns Wadesjö: Monopolet

Alice börjar som timanställd på Systembolaget och jobbar sig upp till en tillsvidareanställning. Hon
ser nya muskler utvecklas i sin kropp, lär sig reglerna och ett språk som bara kan användas i 
butiken. 

SPÄNNINGSLITTERATUR

- Maria Adolfsson: Stormvarning

Vid juletid hittas en man död på Doggerlands nordligaste ö. Karen Eiken Hornby kastar sig in i 
utredningen, lättad över att slippa julfirandet. När ytterligare ett mord sker framträder kopplingar 
till ett lokalt whiskydestilleri och Karen oroas över om hennes lindrigt laglydiga släktingar är 
inblandade.

- Tove Alsterdal: Blindtunnel

Daniel har förlorat jobbet och flyr desperat in i husannonser, allt längre bort. Han hittar en väldigt 
billig vingård och flyttar till det som en gång kallades Sudetenland. Gården har stått övergiven i 
decennier, vinfälten är övervuxna. När Daniel ger sig på en igenmurad nedgång till källaren 
förvandlas livsprojektet till en mardröm.

- Thomas Mullen: Darktown

Atlanta 1948: När en fattig svart kvinna mördas i Darktown efter att ha setts tillsammans med en 
vit man är det ingen som bemödar sig om att hitta den skyldige. Förutom Boggs och Smith, två 



svarta poliser med skilda bakgrunder. De kommer att riskera både sina jobb och sina liv i jakten 
på mördaren.

- Amor Towles: An Gentleman i Moskwa (ges ut i mars) (även på engelska)

I juni 1922 eskorteras greve Alexander Rostov från en rättegångssal i Moskva till det fashionabla 
Hotell Metropol. Han har stått åtalad för en dikt han skrivit och döms till husarrest på obestämd tid
i ett litet vindsrum på hotellet. Medan Sovjetunionen genomgår decennier av våldsamma 
omvälvningar försöker Rostov skapa en ny mening i sitt liv.

BIOGRAFIER/MEMOARER/FAKTA

- Agota Kristóf; Analfabeten

I 11 korta berättelser skildrar författaren sitt liv, från sin skolgång i Ungern där pappan var lärare, 
en smärtsam skilsmässa från brodern, sitt dagboksskrivande, Stalinkulten, ett flytt till Schweiz.

- Tim Marshall: Geografins Makt: 10 kartor som förklarar världen

Med utgångspunkt i tio kartbilder förklarar den prisbelönta utrikeskorrespontenten Tim Marshall 
världen på ett sätt som öppnar ögonen för geografins makt historisk, i nutid och i framtiden.

- Magnus Västerbro: Svälten

Författaren och Augustprisvinnaren Magnus Västerbro beskriver situationen i Sverige under åren 
1867-1869. Först upplevde landet kyla, sedan torka och hetta. Till vilka konsekvenser ledde 
detta?


