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Skönlitteratur/biografi

 Majgull Axelsson: Ditt liv och mitt

En omskakande roman om hämnd, familjehemligheter och skuld som handlar om en systers sökande 

efter sanning och upprättelse. Den är även en berättelse om hennes bror som hamnade på Vipeholm, 

den stora anstalten för så kallade sinnesslöa strax utanför Lund.

 Maryse Condé: Célanire

1901 har den gåtfulla Célanire Pinceau kommit för att leda en förfallen missionsskola i 

Elfenbenskusten, utsänd av Apostlasystrarna i Lyon. Det sägs att hon blev lemlästad som barn och att

det är därför hon alltid bär en scarf runt halsen för att dölja sina ärr. Är hon verkligen den hon utger sig

för att vara? 

 Elena Ferrante: Det förlorade barnet (del 4)

I den avslutande delen i Neapelkvartetten flyttar den numera etablerade romanförfattaren Elena Greco

tillbaka till Neapel för att kunna komma närmare sin älskare Nino Sarratore. Hon tvekar först att ta upp 

kontakten med Lila, som numera är framgångsrik egenföretagare i databranschen, men träffar henne 

sedan igen och vänskapen börjar på nytt.

 Tove Jansson: Noveller

Magnus Dahlerus skriver i BTJ att Tove ”Janssons novellkonst är briljant” Boken innehåller 

novellsamlingarna Lyssnerskan, Dockskåpet & andra berättelser och Brev från Klara & andra 

berättelser.

 Karl Ove Knausgård: Om sommaren

Den avslutande delen i Knausgårds årtidsböcker är en hälsning från en far till sin yngsta dotter. Här 

finns en dagbok där små händelser i familjens liv registreras mot allt vad en sommar kan väcka till liv: 

tankar, minnen och längtan. 

 Anna Laestadius Larsson: Hilma

Den här romanen handlar om människan, konstnären och gåtan Hilma af Klint. Hon var pionjär inom 

abstrakt måleri. 

 Hisham Matar: Att återvända



Boken vann 2016 Pulitzerpriset för bästa biografin. När författaren var 19 år gammal blev hans pappa 

kidnappad och förd till ett libyskt fängelse. Det blev det sista Matar någonsin hörde från sin far. Först 

under den Arabiska våren 2011, kunde Hisham Matar äntligen återvända till sitt hemland.

 Agneta Pleijel: Doften av en man

Fortsättningen på ”Spådomen” bygger på av den unga kvinnans minnen från 60-talet och framåt. Hon 

bor i en omodern etta i Haga i Göteborg och studierar litteraturhistoria vilket hon trivs med.

 Jennifer Ryan: Damkören i Chilbury

Prästen vill lägga ner kyrkokören när männen i den lilla engelska byn Chilbury måste dra ut i andra 

världskriget. Men byns kvinnor vägrar att acceptera det, de måste få sjunga och stötta varandra i sorg 

och glädje. Med hjälp av den livfulla musikprofessorn Primrose Trent som plötsligt dyker upp bildar de 

en damkör.

Spänningslitteratur:

 Maria Bengts: En sax i hjärtat

En charmig pusseldeckare som utspelar sig 1957. Sömmerskan Hannah Lönn har rest till Eneby i 

Småland för att ta hand om sin faster Lilly som stukat foten, men sommaridyllen skakas snart av ett 

mord. En av medlemmarna i byns syjunta hittas mördad med en sax i bröstet. 

 Jonas Bonnier: Helikopterrånet

Jonas Bonnier har skrivit en roman byggd på mängder av intervjuer, en thriller full av halsbrytande 

detaljer från brottet, tidigt på morgonen den 23 september 2009, när en värdedepå i Västberga rånas.


