SOMMARBÖCKER LOHRS LÄSEKLUBB 2018-2019
Vår Läseklubb börjar 1 september 2018 men redan nu kan du tjuvstarta nu
med ett antal böcker som vi kommer att erbjuda under sommaren.
Under hela läsåret kan du sedan låna och läsa sammanlagt 75 böcker – skönlitteratur,
fakta, biografier, kriminalromaner, svenska och utländska författare, allvar och
underhållning, kända och okända skribenter samt Augustpristagaren.
Priset: 399 kr för ett läsår. Som tack får du 15 % rabatt på det ordinarie
boksortimentet samt får behålla en bok när du avslutar läsåret.
Välkommen att vara med!

SKÔNLITTERATUR
-

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.

-

Tracy Chevalier: Nykomlingen

”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.

-

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.

-

Domenico Starnone: Band

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

-

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.
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-

Carlos Ruiz Zafón: Andarnas labyrint

I den fristående sista delen av Vindens skugga serien har Alicia Gris fått i uppdrag av säkerhetstjänsten 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
-

A.J. Finn: Kvinnan i fönstret

Anna Fox lever isolerad i sin lägenhet i New York. Om 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.

-

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.

FAKTA/BIOGRAFI
-

Shaun Bytell: En bokhandlares dagbok

En bokhandlares dagbok är en underhållande memoarbok om en bokhandlares vedermödor på 2010talet. Med hjälp av kunder och anställda guidar Shaun Bythell genom en bokvärld full av absurda
historier och märkliga levnadsöden.

-

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

Den danska arkeologen Jeanette Varberg nedslag i elva 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.

