VI STARTAR
EN NY BOKCIRKEL!
Vi har fått massor av förfrågningar och önskemål
om en BOKCIRKEL, och nu är det dags!
Fullt
se ne
Upplägget är följande:
d
Vi träffas fyra gånger under våren (tisdag 28/2, 27/ an
3, 8/5 och 12/6 kl 18.30-20.30 ca). Första gången
fikar vi, lär känna varandra och får första boken
med hem. Nästa gång diskuterar vi boken vi läst
och får nästa bok med hem. Osv... krångligt skall
det inte vara, bara trevligt och berikande! Pris för
cirkeln är 250 kr/person och gång (första träffen
utan kostnad). Då ingår bok, kaffe/thé, kaka & frukt.
Anmälan är bindande för alla fyra gångerna!
ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL FÅ EN PLATS!

Böckerna i cirkeln är tre stycken (ännu inte utkomna), valda med stor omsorg bland alla böcker
som kommer ut i vår. De är översättningar från
afrikaans, italienska och sydkoreanska, språk som
känns extra intressanta eftersom de inte är överrepresenterade i Sverige. Eftersom vi inte heller läst
böckerna ännu är presentationerna nedan förlagens
formuleringar:
Marlene van Niekerk - Agaat
(Weyler förlag)
Berättelsen om den vita lantbrukarhustrun Milla de Wet och den
svarta kvinnan Agaat gestaltar den
såriga sydafrikanska samtidshistorien som ingen annan roman gjort
tidigare. Agaat tas som femåring,
vanskött och handikappad, upp i familjen de Wet
som ett slags fosterdotter, blir sen den ende sonens
barnflicka och förtrogna medan relationen till Milla
blir alltmer komplicerad.
Romanens nu är 1996, apartheidsystemet har just
fallit men det nya landet har knappt fötts. Milla
ligger förlamad i als och är helt utlämnad till Agaat,
som sköter om henne med en ilsken omsorg som
får varje naiv föreställning om enkel försoning
mellan människor och raser att skingras. Genom
Millas gamla dagböcker växer bilden av deras
relation i rasåtskillnadens skugga fram.
»Böcker som Agaat«, skrev New York Times, »är

skälet till att människor läser romaner och att
författare skriver dem.«
»Lika vacker som djuplodande och hennes prestation är lika enastående som den är svår att skaka av
sig.« (Toni Morrison)
Michela Murgia - Själamakerskan (Brombergs
förlag)
När María är sex år adopteras hon helt osentimentalt bort till den äldre och välbärgade kvinnan
Tzia Bonaria. Vad hon inte vet är att den respekt
och fruktan som många känner för Tzia Bonaria
beror på att hon är en accabadora. Ordet är sardiskt
och betyder »hon som avslutar».
Det är ju bara kvinnor som kan föda barn, alltså är
det bara kvinnor som kan vara dödens barnmorskor
och avsluta liv.
Själamakerskan berör starkt med sina övertygande
kvinnoporträtt och sin konstnärliga och språkliga
integritet. Denna mångfaldigt prisbelönade roman,
som utspelar sig i 1950-talets Sardinien och Turin,
har rönt enorm framgång i hemlandet och översatts
till en rad språk.
Kyung-sook Shin - Ta hand om
min mor (Norstedts)
En enastående och rörande roman
om en familjs sökande efter en
försvunnen mor. En mor som försvinner en dag på Seouls centralstation när föräldrarna är på väg till
ett av barnens födelse-dagskalas. Vi
får sedan följa familjen i deras
sökande efter modern. Ett desperat sökande som får
hela familjen att reflektera över sina relationer med
modern. Makalöst berättat i fyra delar av dottern,
äldsta sonen, maken och mamman. Ta hand om min
mor är både en autentisk roman om livet i Sydkorea
och en stark familjeskildring.
Bokcirkel 2 – måndagar:
27/2, 26/3, 7/5 & 11/6

BOKCIRKEL
HÖSTEN 2012
Vårens bokcirkel blev en succé, och nu fortsätter vi!
Upplägget för hösten är följande: ALLA som har fått
en plats i bokcirkeln (oavsett dag) träffas måndag den
3 september kl. 18.30, då vi pratar lite över en enkel
kvällssmörgås och får första boken med hem. Sen delar
vi på grupperna: Måndagsgruppen träffas 1/10, 5/11 och
3/12 kl. 18.30–20.30 ca och diskuterar boken vi läst
över en kopp kaffe/thé med en kaka till, och får nästa
bok med hem. För Tisdagsgruppen gäller följande
datum: 2/10, 6/11 och 4/12 18.30–20.30 ca. Pris för
cirkeln är 250 kr/person och gång (sista träffen utan
kostnad). Då ingår bok, kaffe/thé, kaka & frukt. Eftersom efterfrågan är stor och antalet platser begränsat,
gäller det att hålla sig framme! ANMÄL DIG IDAG OM
DU VILL VARA MED! Anmälan är bindande för alla
gångerna! Om du mailar, ange vilken dag du vill vara
med. Om det inte spelar någon roll så ange det, så blir
det lättare att pussla ihop grupperna. Har du inte fått
någon bekräftelse på din mailanmälan inom ett dygn,
så hör av dig. Då har något tekniktroll varit framme.
Vi vet att förväntningarna på böckerna i cirkeln är
höga, och det med all rätt! De slutgiltiga tre titlarna är
valda med mycket stor omsorg och huvudbry. Det blir
två översättningar från tyska och en från finska. Eftersom vi ännu inte läst dem själva heller är de nedanstående presentationerna förlagens.
Martin Suter – Small world
(Thorén & Lindskog)
I början är det bara småsaker. Konrad
Lang, 65, glömmer vad han skulle handla och ställer väskan i kylskåpet. Diagnosen är Alzheimers och snart kommer
han inte ens ihåg namnet på kvinnan
han ska gifta sig med. Men ju mer av
närminnet som går förlorat, desto starkare blir barndomens minnen. Och det skrämmer den gamla miljonärsdamen som Konrad känner sedan barnsben och har
ovanligt nära band till. Small World är historien om en
rik och mäktig schweizisk familj, en fallstudie över
Alzheimers och sist men inte minst en otroligt spännande thriller. Martin Suters böcker är översatta till 40
språk, och han har 13 bästsäljande romaner i bagaget.
Small World belönades med det franska Prix du premier roman étranger, och är filmad med Gérard Depardieu i huvudrollen.

Rosa Liksom – Kupé nr 6
(Wahlström & Widstrand)
Öst möter väst på liten yta. En arkitektstuderande ung kvinna tar Transsibiriska
järnvägen mot Ulan Bator för att studera
grottmålningar. Hon delar kupé med en
vodkapimplande buse på väg till ett
bygge. I den lilla trånga kupén möter öst väst och under
den långa resan berättar den manschauvinistiske
mördaren hårresande historier om sitt liv och om sitt
land, Sovjet. Kupé nr 6 är en kompakt, poetisk och
mångbottnad historia om en tågresa genom 1980talets Sovjetunionen. Rosa Liksom är en pseudonym
för Anni Ylävaara, författare och konstnär. Hon fick det
prestigefyllda Finlandiapriset 2011, med motiveringen
”Humorn som föds ur Rosa Liksoms tillspetsningar och
snabba vändningar är skoningslös och absurd. Med till
synes enkla penseldrag får Liksom fram enskilda människoöden och ett helt lands historia.”
Thommie Bayer – Fallers stora kärlek
(Thorén & Lindskog)
Plötsligt står Faller där i Alexanders lilla
antikvariat och frågar om han är intresserad av att köpa ett helt bibliotek. De
börjar prata och på stället erbjuder
Faller Alexander att följa med på en
resa. ”Ni kör, jag betalar.” Redan dagen
efter sitter de i den mörkgröna Jaguaren på väg genom Tyskland. Faller berättar inget om resan och
Alexander försöker febrilt förstå vad som förbinder
platserna de besöker. Handlar det om skuld? Hämnd?
Kärlek? Ju längre de färdas, ju mer de talar om livet
och kärleken, desto tydligare blir det för Alexander
att han äntligen kommer att få klarhet om vad som
hände med Agnes, hans stora kärlek i livet. Med humor och melankoli tar Bayer oss med på en resa genom Tyskland på jakt efter svaret på frågan om vad
som är värst: att förlora sitt livs kärlek eller att aldrig
hitta den.
Progammet genomförs med stöd av:

Det händer mycket mer i bokhandeln i höst,
kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se

BOKCIRKEL
VÅREN 2013
På efterfrågan och begäran, och efter ett års fullsatta bokcirklar fortsätter vi naturligtvis!
ALLA som har fått en plats i bokcirkeln träffas måndagen den
4/2 kl 18.30 över en enkel kvällssmörgås, och får första boken
med hem. Därefter träffas måndagsgruppen 4/3, 25/3, 22/4,
27/5 18.30–20.30 ca och diskuterar senaste boken över en
kvällsfika, och får nästa bok med hem. För tisdagsgruppen
gäller följande datum: 5/3, 26/3, 23/4, 28/5. Pris för cirkeln är
250 kr/person och gång (sista träffen utan kostnad). Då ingår
bok, fika och frukt. Antalet platser är begränsat och hittills
har det blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL VARA
MED! Anmälan är bindande för alla gångerna! Om du mejlar,
ange vilken dag du vill vara med. Om det inte spelar någon roll
så ange det. Har du inte fått någon bekräftelse på din mejlanmälan inom ett dygn så hör av dig. Då har något hängt upp sig på vägen.
I vår har vi utökat till fyra titlar, som vi valt med mycket stor
omsorg. Dessa utspelar sig i italien, Marocko, Indien och
Frankrike. Eftersom vi ännu inte läst dem själva heller är
presentationerna från respektive förlag. Gå gärna in på
hemsidorna också, och läs mer om böckerna och författarna!
Sandro Veronesi – Stilla kaos
(Contempo, www.contempo.se)
Pietro Paladini är 43 år och lever ett bra liv
med fästmön Lara och deras dotter Claudia,
men en dag förändras allt. Pietro är på
stranden med sin bror Carlo när de hamnar
mitt i ett drunkningsdrama och blir hjältar.
Men i samma stund som Pietro räddar livet
på en främmande kvinna, dör Lara plötsligt i deras sommarhus några kvarter bort. Claudia blir det enda viktiga för Pietro,
och på hennes första skoldag bestämmer han sig för att
stanna kvar utanför skolan och vänta. Där blir han kvar dag
efter dag, fattar det drastiska beslutet att inte längre gå till
arbetet och att ställa sig vid sidan av vardagslivet. Distanserad från sitt förflutna och hotad av en kaotisk sorg, upplever
Pietro ett märkligt lugn och observerar omvärlden med nya
ögon. Människor börjar söka sig till honom för att berätta
om sina egna öden, Pietro dras in i de andras historier och
reser samtidigt tillbaka genom sin egen. Han kommer närmare
livet än han någonsin varit, med konsekvenser lika oväntade
som självklara. Sandro Veronesi är född 1959, och räknas
idag som en av de viktigaste verksamma italienska författarna. Förutom romaner har han skrivit en mängd noveller,
fackböcker, essäer och artiklar. Stilla kaos är hittills översatt
till 20 språk och har belönats med det prestigefyllda litterära priset Premio Strega. 2008 blev Stilla kaos filmatiserad.
Damia Oumassine – Kvinnor i arganträdets
skugga (Tranan, www.tranan.nu)
Tizinoualt, södra Marocko. Under upptakten
till den stora berbiska högtiden moussem
möts tre kvinnor. Mailouda rymde som ung
med en musikgrupp. Hafsa har blivit gravid
med sin husbonde. Fatima har lämnat sitt
hemland och blivit journalist. Alla tre revol-

terar på olika sätt mot det patriarkala systemet i ett Marocko
under förändring. Genom vardagens kamp och tärande leda
följer vi dem och får till slut veta vad som fört dem till denna
plats, vid tiden för moussem. Högtiden hålls årligen för att
hedra den helige mannen Sidi Hmad, kvinnornas beskyddare
och bundsförvant. På Sidi Hmads tid brukade kvinnor söka sin
tillflykt till arganträdet nära hans helgedom. Än idag samlas
kvinnor under trädet vid tiden för mousseum, men syftet är nu
ett helt annat. Damia Oumassine är en pseudonym. Författaren delar sin tid mellan yrket som sociolog och skrivandet.
Zac O´Yeah – Operation Sandalwood
(Ordfront, www.ordfront.se)
Hari Majestic är en föräldralös mångsysslare,
talangfull fixare, och snillrik småbedragare
i den indiska mångmiljonstaden Bangalores
skummare kvarter. Han drömmer om en framtid som filmhjälte, men verkligheten handlar
mest om att hitta försörjning från en dag till
en annan. Fast nu har tillvaron blivit mer än vanligt komplicerad. Hari jagas, av en anledning som han inte förstår, av
en fitnesscoach som är specialist på uppdragsmord. Hans
arbetsgivare, fru Bulla i Lagos, hotar att förgöra honom med
vodoo. Och hans andlige rådgivare manar honom att förbättra sin karma med nykterism och vegetarisk kost. Så händer något som ger Hari en ny chans. En svenska, adopterad
från Indien, har rest tillbaka för att göra Bollywoodkarriär men
försvunnit spårlöst. Familjen vill nu ta Haris hjälp för att söka
efter henne. Med Operation Sandalwood skildrar Zac O´Yeah för
första gången hemstaden Bangalore i romanform. Det är bisarrt, våldsamt, gripande och mycket verkligt. Aldrig har en
svensk deckare varit längre bort från Fjällbacka! Zac O´Yeah
är född i Finland men uppvuxen i Göteborg, och sedan länge
bosatt i Indien där han lever i exil, i protest mot EU. Bland
mycket annat är han kulturjournalist, bokrecensent i indiska
tidningar och Författarförbundets internationelle sekreterare.
Marie-Hélène Lafon – Annonsen
(Elisabeth Grate, www.elisabethgrate.se)
Bonden Paul, 46 år, vill inte sluta sina dagar
ensam. Annette, 37 år, frånskild och bosatt i
norr, söker ett nytt liv med sonen Éric. Hon
svarar på Pauls kontaktannons. Med sitt
utmejslade, starkt personliga språk har MarieHélène Lafon skapat en förtätad berättelse
om mänskliga relationer, om tillhörighet och
främlingskap, om ensamhet, tystnad, om hopp och kärlek.
Marie-Hélène Lafon, född 1962, växte upp på föräldrarnas
bondgård i Cantal, ett landskap som intar en central plats i
hennes verk. Lafon är sedan 1980 bosatt i Paris där hon
undervisar i klassiska språk. Av hennes nio böcker är Annonsen den första som översatts till svenska.

www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se

BOKCIRKEL
HÖSTEN 2013
ALLA som har fått en plats i bokcirkeln träffas måndagen
den 2/9 kl 18.30 över en enkel kvällssmörgås, och får första
boken med hem. Därefter träffas måndagsgruppen 30/9,
28/10, 25/11 18.30–20.30 ca och diskuterar senaste boken
över en kvällsfika, och får nästa bok med hem. För tisdagsgruppen gäller följande datum: 1/10, 29/10, 26/11. Pris för
cirkeln är 250 kr/person och gång (sista träffen utan kostnad).
Då ingår bok och kvällsfika. Antalet platser är begränsat och
hittills har det blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG OM
DU VILL VARA MED! Anmälan är bindande för alla gångerna! Om du mejlar, ange vilken dag du vill vara med. Har du
inte fått någon bekräftelse på din mejlanmälan inom ett
dygn så hör av dig. Då har något hängt upp sig på vägen.

Z
Mohsin Hamid – Så blir du snuskigt
rik i det snabbväxande Asien
(Natur & Kultur)
Flytta till stan! Bli inte kär! Undvik
idealister! En pojke föds på landsbygden i ett land som kan vara Pakistan. Att stanna i byn skulle innebära
ett hårt, fattigt liv och mest troligt
ett för tidigt slut. Men vår huvudperson har ett annat öde framför
sig. Berättaren driver honom framåt:
Att bli snuskigt rik är möjligt, men
kräver uppoffringar. Pojken gör allting rätt. Han flyttar till
stan, utbildar sig, arbetar hårt och bygger upp ett affärsimperium genom att hörsamma berättarens råd: undvik idealister, var beredd att ta till våld och, viktigast av allt, bli inte
kär. För det här är också en historia om kärlek, om en pojke
och en flicka som livet igenom har en stark längtan till varandra och vars vägar korsas gång på gång. Med sina två
första romaner etablerade sig Mohsin Hamid som en nyskapande berättare med fingret på världens puls. Nu är
han tillbaka med en roman som lånat självhjälpbokens
form. Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien beskriver i tolv kapitel hur du tar dig från extrem fattigdom
till snuskig rikedom.

Hanans tjänsteflicka i över åtta år. Hon växte upp i slummen och har inte hört av sin familj sedan den dag då hennes far i utbyte mot en summa pengar tog med henne till
huset. Nu närmar hon sig sina uppväxtkvarter igen och
minnena sköljer över henne. Våldtäkterna, slagen, den
ständiga stanken av sopor. Och hon kommer på sig själv
med att trots allt sakna Hanans kärlek och tryggheten i huset. Samtidigt drabbas Hanan av panik över vad hon gjort.
Hon inser att hon har levt ett privilegierat liv men att det
har saknat innehåll, saknat kärlek. Tills hon träffade Alya
som hon gjorde till sin tjänsteflicka på dagarna och älskarinna
på natten. En mörk strimma av ljus är en roman om två
kvinnor, starkt beroende av varandra, men det är också en
berättelse om klass och patriarkatets makt i Syrien.

Thommie Bayer
– Fallers stora kärlek
(Thorén & Lindskog)
Plötsligt står Faller där i Alexanders
lilla antikvariat och frågar om han är
intresserad av att köpa ett helt bibliotek. De börjar prata och på stället
erbjuder Faller Alexander att följa
med på en resa. ”Ni kör, jag betalar.” Redan dagen efter sitter de i
den mörkgröna Jaguaren på väg genom Tyskland. Faller berättar inget om resan och Alexander försöker febrilt förstå vad som förbinder platserna de
besöker. Handlar det om skuld? Hämnd? Kärlek? Ju längre
de färdas, ju mer de talar om livet och kärleken, desto tydligare blir det för Alexander att han äntligen kommer att få
klarhet om vad som hände med Agnes, hans stora kärlek i
livet. Med humor och melankoli tar Bayer oss med på en
resa genom Tyskland på jakt efter svaret på frågan om vad
som är värst: att förlora sitt livs kärlek eller att aldrig hitta
den.

Z

Det händer mycket mer i bokhandeln i höst,
kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se

Samar Yazbek – En mörk strimma
av ljus (Ordfront)
Sent en kväll ser Hanan ett ljussken
under sin makes sovrumsdörr. Hon
öppnar den och får syn på sin åldrige
make och sin älskade tjänsteflicka
Alya tillsammans i sängen. Förblindad av ilska och raseri slänger Hanan
ut Alya ur huset mitt i natten. Alya,
ännu inte tjugo år gammal, har varit

Progammet genomförs med stöd av:

BOKCIRKEL
VÅREN 2014
ALLA som har fått en plats i bokcirkeln träffas måndagen
den 10/2 kl 18.30 över en enkel kvällssmörgås, och får
första boken med hem. Därefter träffas måndagsgruppen
10/3, 14/4, 12/5 18.30–20.30 ca och diskuterar senaste boken över en kvällsfika, och får nästa bok med hem. För tisdagsgruppen gäller följande datum: 11/3, 15/4, 13/5. Pris
för cirkeln är 250 kr/person och gång (sista träffen utan kostnad). Då ingår bok och kvällsfika. Antalet platser är begränsat
och hittills har det blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG
OM DU VILL VARA MED! Anmälan är bindande för alla
gångerna! Ange vilken dag du vill vara med.

Z
Valérie Tong Cuong – Mirakelverkstaden (Sekwa)
Mariette är historie- och geografilärare och gift med en narcissistisk
politiker. Hon är på gränsen till utbrändhet och när klassens bråkstake
går ett steg för långt gör hon något
oerhört, hon skickar honom nerför
en trappa med en rungande örfil.
Millie lever ett ensamt liv där vikariaten som sekreterare avlöser varandra. Men en kväll står hennes hus
plötsligt i ljusan låga. Då vänder Mille flammorna ryggen
och kastar sig ut genom fönstret. Monsieur Mike har deserterat från militären och har sedan dess gjort gatan till sitt
hem. Överfallet från den stackars saten vars sovplats han
stulit kommer som en blixt från klar himmel. Precis när Mariette, Millie och Monsieur Mike tror att allt är förlorat dyker
Jean upp som svaret på deras böner och sträcker ut en hand.
Det sägs att han uträttar underverk med dem han välkomnar till sin Mirakelverkstad, att han mot alla odds lyckas
lappa ihop trasiga själar. Men kan man verkligen skapa sig
själv på nytt utan att göra upp med sina gamla demoner?
Den mystiske Jean drar i trådarna i en lek som blir allt farligare, och de boende på Mirakelverkstaden börjar ana att
allt inte är som det verkar.

Z
Yaba Badoe – True Murder
(Tranan)
Elvaåriga Ajuba har lämnats på
Devons internatskola av sin ghananske far. Där försöker Ajuba
hantera både sin mors sammanbrott och uppbrottet från sitt
gamla liv i Ghana – och blir som
förhäxad när hon träffar den

karismatiska Polly Venus och hennes kaotiska, glamorösa
familj. Men allt är inte lika lyckligt som det verkar. En dag
hittar flickorna vad de tror är skelettet från en död kattunge uppe på vinden. Istället visar sig benen tillhöra ett
människobarn. Besatta som de är av det amerikanska
”pulp”-magasinet True Murder, börjar Ajuba och Polly själva att undersöka saken. De två flickorna gräver sig allt djupare ner i Polly Venus familjehistoria och får se oavslutade
tragedier komma upp till ytan.
True Murder är en spänningsroman utan att tillhöra
genrelitteraturen. Under en sommar, genom Ajubas vakna
blick, får läsaren följa den alltmer dramatiska historien,
som behandlar ämnet kvinnor i Ghana som anklagas för
häxkonster.

Z
Kathleen Winter – Annabel
(Kabusa)
När Jacinta får se sitt nyfödda barn,
ett barn som varken är bara flicka
eller bara pojke, ber hon Thomasina, som hjälpt till vid födseln, att
behålla hemligheten för sig själv.
Jacintas make Treadway bestämmer att de fått en pojke som han
ska heta Wayne och ingen i den lilla
byn Croydon ska någonsin få veta
deras hemlighet, inte ens Wayne.
Kanadensiska författaren Kathleen Winters debutroman
Annabel handlar om att utveckla en egen identitet i en
omvärld full av hemligheter och att söka tillhörighet i ett
samhälle där hela ens jag bryter mot konventionerna.

Z

Det händer mycket mer i bokhandeln i vår,
kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se
@BokLaholm

Progammet genomförs med stöd av:

Bokcirkel
Hösten 2014

ALLA som har fått en plats i bokcirkeln träffas måndagen den 15/9 kl 18.30 över en enkel kvällssmörgås, och får första boken med hem. Därefter träffas
måndagsgruppen 6/10, 3/11 & 1/12 18.30–20.30
ca och diskuterar senaste boken över en kvällsfika,
och får nästa bok med hem. För torsdagsgruppen
gäller följande datum: 16/10, 6/11 & 4/12. Pris för
cirkeln är 250 kr/person och gång (sista träffen utan
kostnad). Då ingår bok och kvällsfika. Antalet platser
är begränsat och hittills har det blivit fullt direkt, så
ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL VARA MED! Anmälan
är bindande för alla gångerna! Ange vilken dag du vill
vara med.

Yaba Badoe – True Murder (Tranan)

Elvaåriga Ajuba har lämnats på
Devons internatskola av sin ghananske far. Där försöker Ajuba
hantera både sin mors sammanbrott och uppbrottet från sitt
gamla liv i Ghana – och blir som
förhäxad när hon träffar den karismatiska Polly Venus och hennes kaotiska, glamorösa familj.
Men allt är inte lika lyckligt som
det verkar. En dag hittar flickorna vad de tror är skelettet från en död kattunge
uppe på vinden. Istället visar sig benen tillhöra ett
människobarn. Besatta som de är av det amerikanska
”pulp”-magasinet True Murder, börjar Ajuba och Polly själva att undersöka saken. De två flickorna gräver
sig allt djupare ner i Polly Venus familjehistoria och
får se oavslutade tragedier komma upp till ytan, och
läsaren får följa den alltmer dramatiska historien,
som behandlar ämnet kvinnor i Ghana som anklagas
för häxkonster.
Ghana/England. Originaltitel True Murder.

Chocken efter fallet – Nathan Filer (ETTA)
”Jag ska berätta vad som hände för
det är ett bra sätt att presentera min
bror på. Han heter Simon. Jag tror
att du kommer att gilla honom. Det
gör jag. Men om några sidor kommer han att vara död. Och han var
aldrig riktigt sig själv efter det.”
Från sitt rum på psykiatriska avdelningen bedriver nittonårige Matt-

hew självterapi genom att knappa ner sina tankar
på en gammal skrivmaskin. Där får han utrymme att
ironisera över sin situation och läkarnas högtravande jargong, men framför allt cirkulerar hans tankar
kring minnen av och saknad efter brodern Simon.
Matt var fem år när Simon dog och skuldkänslorna
har präglat hela hans uppväxt. Matt är medveten
om att han är sjuk, att han ser saker som andra inte
ser. Men han är inte säker på att han vill bli bättre,
försvinner hallucinationerna försvinner även hans
kontakt med Simon.
England. Originaltitel The Shock of the Fall.

Salladsnätter – Vanessa Barbara
(Natur & Kultur)

När Ottos fru Ada dör efter
femtio års äktenskap raseras i
ett slag den trivsamma tillvaro
de delat. Otto måste nu själv
hantera de påträngande grannarna: ett apoteksbiträde som
drömmer om att simma över
Engelska kanalen, en ung antropolog som tittar på samma film
om eskimåer varje kväll och en
sjungande brevbärare som blandar ihop adresser. För varje ny kontakt med grannarna blir Otto alltmer misstänksam och snart inser han
att något inte står rätt till. Har Ada varit inblandad i
en mörkläggning av något som hänt i kvarteret? Otto
börjar samla bevis: han måste få reda på sanningen.
Brasilien. Originaltitel Noites de alface.

Det händer mycket mer i bokhandeln i höst,
kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se
@BokLaholm
Programmet genomförs med stöd av:

Bokcirkel
Våren 2015

Tom Rachman
– Stora makters uppgång och fall (Weyler)

Tooly Zylberberg är en ung
amerikanska med en så
trasslig barndom som bara
70-talet kunde bjuda på.
Hon växte upp som hittebarn med ett gäng företagsamma hippies. Humphrey,
en butter rysk bokälskare,
den charmerande och livsfarliga Sarah och så Venn,
den karismatiske ledaren
som styrde allt och framför
allt Tooly. Hon har nu dragit sig undan världen i ett
antikvariat på landsbygden i Wales, böcker kan man
lita på, inte människor. Men människorna ger sig
inte. På nätet, detta förfinade fångstredskap, blir hon
upptäckt och tvingas åter möta sin barndoms hjältar/skurkar. Tom Rachmans nya roman skildrar det
kvartssekel som gått sen det kalla kriget tog slut, då
Amerika segrar ihjäl sig och den digitala revolutionen
bryter in.

Jón Kalman Stefánsson
– Fiskarna har inga fötter (Weyler)

Det här är scenen: Fjordarna och bergen på nordöstra Island. Den som fiskar
riskerar livet, den som inte
fiskar har inget att leva av.
Keflavik på Sydöstra Island,
landets mörkaste stad, känd
för sin amerikanska flygbas och den eviga vinden
från havet. Mellan dessa
dramatiska platser och
över mer än ett sekel väver
Jón Kalman Stefánsson en släktsaga om människor
som älskar och lider, som söker kärlek och som flyr
den. Det är en historia om ett lavalandskap och ett
hav fullt av fisk som inte får fiskas, om amerikanska
konserver och vad Beatles kan ställa till med för en
ung islänning. Jón Kalman Stefánsson fick 2011 PO
Enquists pris med motiveringen: ”Det är både magnifikt och magiskt. En berättelse som gör stor litteratur
av livet, och ger nytt liv till litteraturen.”
Det händer mycket mer i bokhandeln i vår,
kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se
@BokLaholm

Bokcirkel
Hösten/
Vintern 2015

I höst/vinter är det följande datum som gäller:
22/9, 15/10, 19/11 & 14/1.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår
bok och kvällsfika. Vi träffas och diskuterar senaste
boken, och får nästa bok med hem. Antalet platser
är begränsat och hittills har det blivit fullt direkt, så
ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL VARA MED genom att
svara på detta utskick eller ring 0430-170 90. När
du fått din anmälan bekräftad är du välkommen in
att köpa första boken. Anmälan är bindande för alla
gångerna.

Marilynne Robinson – Lila (Weyler förlag)

Originaltitel: Lila
Översättning från amerikanska: Niclas Nilsson
Det är 1920-tal i den amerikanska mellanvästern. En
fyraårig flicka försvinner från
farstubron till det slitna hus där
de som kanske är flickans föräldrar, kanske bara hennes avlägsna släktingar, bor. Hos dem
har hon inte ens haft ett namn.
Den lilla flickan plockas upp
av Doll, en hemlös kvinna, och
får namnet Lila. Tillsammans
driver de runt på vägarna och söker arbete för dagen.
Många år senare kommer Lila till det lilla samhället
Gilead. Vid ett häftigt regn tar hon skydd i kyrkan och
möter där den gamle prästen och änkemannen John
Ames. En osannolik, och för dem båda omtumlande
kärlekshistoria tar sin början.

Astrid Rosenfeld – Elsa
(Thorén & Lindskog förlag)

Originaltitel: Elsa ungeheuer
Översättning från tyska: Jörn
Lindskog
Astrid Rosenfeld är tillbaka med
en ny roman. Den här gången
berättar hon om Elsa, en egensinnig flicka på tyska landsbygden,
och de två bröderna Laurenz och
Karl. Och om en konstvärld där pengar styr allt.

Gebrand Bakker – Däruppe är det tyst
(Nilsson förlag)

Originaltitel: Boven is het stil
Översätting från nederländska:
Per Holmer
När Henk, blott nitton år gammal, dör i en bilolycka tvingas
hans tvillingbror Helmer ge
upp sina studier och ta över
efter brodern hemma på
gården. Många år senare lever
Helmer kvar ensam med sin
gamle far. En dag bestämmer han sig för att det krävs
en förändring och bär upp sin sängliggande far till ett
rum på ovanvåningen. Strax därefter får han ett brev
från sin brors gamla fästmö Riet, som körde bilen den
där ödesdigra dagen. Hon vill komma på besök. Och
däruppe är det tyst.

Grégoire Delacourt – Allt vi såg var lycka
(Sekwa förlag)

Originaltitel:
On ne voyait que le bonheur
Översättning från franska:
Sofia Strängberg
Antoine är försäkringsspecialist.
Hans arbete går ut på att bedöma
försäkringsfall och beräkna hur
stor ersättning som ska betalas
ut. Varje dag sätter han ett pris
på människors ägodelar och
kroppsdelar – till och med på deras liv. En dag börjar
Antoine se tillbaka på sin uppväxt och tar oss med in
till mänsklighetens allra innersta. Går det att älska
utan att vara älskad? Går det att förlåta andra? Går
det att förlåta sig själv?

Det händer mycket mer i bokhandeln
i höst, kom in i butiken eller besök:
www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se
@BokLaholm

B��������
V�� 2016

I vår är det följande datum som gäller:
11/1, 15/2, 21/3, 25/4 & 23/5 resp. 14/1, 11/2, 17/3,
21/4 & 19/5 med start kl.18.30.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår bok
och kvälls�ika. Vi träffas och diskuterar senaste boken, och
får nästa bok med hem. Antalet platser är begränsat och
hittills har det blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG OM
DU VILL VARA MED genom att svara på detta utskick eller
ring 0430-170 90. När du fått din anmälan bekräftad är du
välkommen in att köpa första boken. Anmälan är bindande
för alla gångerna.

Robert Seethaler – Tobakshandlaren
(Thorén & Lindskog)
Originaltitel: Det Tra�ikant
Översättning från tyskan:
Jörn Lindskog

Franz växer upp med sin mamma i
en alpby. Mamman är servitris på ett
värdshus och sällskapar med en rik
fabrikant. När han plötsligt drunknar
förändras livet för både Franz och hans
mamma i ett slag. Franz måste börja jobba och hans mamma skaffar honom ett arbete i en tobaksaffär i Wien långt
hemifrån. Kontakten håller de med vykort. Utanför dörren
på tobaksaffären och i Europa börjar molnen dra ihop sig
på himlen: orostider stundar, men Franz är ung och längtar
efter kärleken. En ledig dag träffar han Anezka på nöjesfältet Pratern i Wien. Hon jobbar på varité och försvinner
lika plötsligt som hon dök upp. Franz hamnar i ett mörkt
svart hål. Det är kärleken som smärtar. På sin jakt efter den
vackra unga kvinnan från Böhmen får han hjälp av den åldrande Siegmund Freud som köper sina cigarrer av Franz.

Khushwant Singh – Tåg till Pakistan
(Bokföralget Tranan)
Originaltitel: Train to Pakistan
Översätting från engelskan:
Birgitta Wallin

Tåg till Pakistan handlar om Mano
Majra och dess invånare. Men det är
också en berättelse om en småkriminell,
sikhisk yngling och hans muslimska
�lickvän, vars kärlek sätts på prov under
en grym och våldsam tid.

I sin skildring av delningen mellan Indien och Pakistan
beskriver Khushwant Singh det stora politiska skeendet ur
ett lokalt perspektiv, hela tiden med människorna och det
mänskliga i fokus.

David Malouf – Stora världen
(Celanders förlag)
Originaltitel:
The great world
Översättning från engelskan:
Meta Ottosson

Stora världen är förlagd till åren mellan
1920 och 1988 och ger en inblick i över
sjuttio år av Australiens historia. Det
är en brett upplagd, allvarlig och varm,
berättelse om två unga män som lär känna varandra när de
under andra världskriget hamnar som japanska krigsfångar vid Dödens järnväg i nuvarande Malaysia och Thailand:
Digger Keen som alltid är sig själv och Vic Curran som gärna skulle vilja vara det, men nästan alltid är någon annan.
Den ende han egentligen visar sig själv för är Digger.

Astrid Rosenfeld – Elsa
(Thorén & Lindskog förlag)
Originaltitel: Elsa ungeheuer
Översättning från tyska: Jörn Lindskog

Astrid Rosenfeld är tillbaka med en ny
roman. Den här gången berättar hon
om Elsa, en egensinnig �licka på tyska
landsbygden, och de två bröderna Laurenz och Karl. Och om en konstvärld
där pengar styr allt.

Selva Almada – Vinden som sprider elden
(Bokförlaget Tranan)
Originaltitel:
El viento que arrasa
Översättning från spanska:
Hanna Axén

En pastor och hans dotter färdas genom det glesbefolkade Chaco i norra
Argentina när deras bil går sönder.
Solen står högt på himlen och inte
en människa syns till. Bara naturen,
hettan och dammet. Men de har tur och får hjälp att komma till traktens ende bilmekaniker. Bilen tar tid att laga,
och pastorn och hans truliga tonårsdotter Leni tvingas
tillbringa den stekheta dagen i väntan. Ett fallfärdigt hus,
en bilkyrkogård, en kyl full av kall öl, några hundar och så
Tapioca, en snäll men lätt efterbliven pojke i Lenis ålder.
För att fördriva tiden börjar pastorn tala med pojken om
Jesus. Pojken blir rädd, men inser plötsligt att det är Guds
röst han har hört ibland om nätterna. Även pastorn blir
intresserad, eftersom han plötsligt inser att han står inför
en ren och oförstörd människa. Pojken måste vara utsänd
av Gud. Pastorn bestämmer sig för att Tapioca ska följa
med honom på hans missionsresa. Nu handlar det bara om
att övertyga pojkens far.

B��������
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I höst är det följande datum som gäller:
Måndagar: 19/9, 17/10, 14/11 & 12/12
Torsdagar 15/9, 13/10, 10/11 & 8/12
med start kl.18.30.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår
bok och kvälls�ika. Vi träffas och diskuterar senaste
boken, och får nästa bok med hem. Antalet platser
är begränsat och hittills har det blivit fullt direkt, så
ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL VARA MED genom att
svara på detta utskick eller ring 0430-170 90. När
du fått din anmälan bekräftad är du välkommen in
att köpa första boken. Anmälan är bindande för alla
gångerna.
Selva Almada – Vinden som
sprider elden (Tranan)
Originaltitel:
El viento que arrasa
Översättning från spanskan:
Hanna Axén
Med ett lågmält och vackert
språk skriver det argentinska
stjärnskottet Selva Almada
fram en miljö, en historia och
en kvartett personer som är svåra att lämna kvar
innanför pärmarna. Vinden som sprider elden är en
laddad och vacker roman. Naturen är ständigt närvarande och man formligen känner hettan, dammet,
vinden och fukten medan man läser. Med stor skicklighet väver Selva Almada in den spänning som byggs
upp i naturen i den spänning som växer fram mellan
pastorn och bilmekanikern, �lickan och pojken.
Anita Desai – Dagens klara ljus
(Bakhåll)
Originaltitel: Clear Light of Day
Översätting från engelskan:
Andreas Vesterlund
Dagens klara ljus handlar om Tara
och hennes syskon som har vuxit
upp tillsammans i ett hus med stor
trädgård i Old Delhi. Som vuxna
brukar de med jämna mellanrum
återses i barndomshemmet.

Tara är numera gift med en ambassadör och van vid
livet i stora världen. Även Raja reste iväg. Bim däremot har inte rest någonstans. Hon har stannat kvar

hemma, hennes uppgift har varit att ta hand om sin
autistiske bror Baba. Huset är sig likt, trädgården är
sig lik. Ljuset. Dofterna. Grammofonen är densamma
och 78-varvsskivorna som Baba så envist spelar –
några få skivor som han spelar om och om igen. Alltid
samma skrällande, smäktande toner. Det mesta är sig
likt. Men samtidigt är allting under ständig förvandling...
Yuri Herrera – Tecken som föregår
jordens undergång (Nilsson)
Originaltitel: Señales que precederán al �in del mundo?
Översättning från spanskan:
Maria Cederroth
Makina har fått lära sig hur man
som ung kvinna överlever i en
tuff machokultur. I telefonväxeln i
sin mexikanska hemby förmedlar
hon inte bara samtal utan även meddelanden mellan
olika grupper i den undre världen. En dag får hon
uppdraget att ta sig över gränsen till USA. Dels för att
överlämna ett brev till sin bror, dels för att leverera
ett mystiskt litet paket inslaget i ett gyllene tygstycke.
Resan innebär en mängd prövningar och utmaningar. För Makina blir det inte bara en färd från ett land
till ett annat, utan även en inre resa som förändrar
hennes liv. När hon slutligen möter sin bror inser
hon att ingenting kan bli som det en gång var. Och att
återvända hem ter sig alltmer omöjligt.

Gerbrand Bakker – Omvägen
(Nilsson)
Originaltitel: De Omweg
Översättning från nederländskan:
Per Holmer
En främmande kvinna slår sig
ner på en gammal bondgård i de
avlägsna delarna av Wales, med en
skock vita gäss som enda sällskap.
Hon kallar sig Emelie, efter poeten
Emily Dickinson som hon håller på att skriva en avhandling om. En dag knackar en ung man på dörren,
han har skadat sig och behöver hjälp. Han får lov att
stanna över natten men blir kvar längre än så. Emelie
bär på en hemlighet och är förtegen om sitt för�lutna.
Hemma i Holland letar hennes make förtvivlat efter
sin försvunna hustru. På självaste julafton tar han
tillsammans med en polis färjan över Nordsjön för att
följa ett spår de har fått upp. Frågan är om de kommer att hitta Emilie. Och vad händer om de gör det?

