Tipslista: Böcker för bokcirklar 2019
Ormen i Essex av Sarah Perry Historisk roman, 429 sidor. Historisk +
En uppslukande roman som jämförts med Charles Dickens, Bram Stoker och
Hilary Mantel och tagit Storbritannien med storm. London 1893. Cora Seaborne
är fortfarande ung men har just blivit änka, och nu förväntar sig omgivningen att
hon ska snöra åt korsetten, klä sig i svart och dra sig tillbaka med en knähund i
famnen. Men äktenskapet var inte särskilt lyckligt, och rollen som viktoriansk
societetsfru passade aldrig den egensinniga och frihetstörstande Cora. Hon
bestämmer sig för att lämna storstaden för landsbygden i Essex, tillsammans
med sin socialistiskt orienterade väninna Martha och sin mycket speciella son
Francis. De hamnar i den lilla staden Colchester, där rykten om ett mystiskt
odjur har skapat masshysteri hos lokalbefolkningen.Coras teori är att det rör sig
om en oupptäckt art som hon är fast besluten att hitta och klassificera. Hon
finner en oväntad vän och intellektuell jämlike i traktens präst William
Ransome. Tillsammans söker de svaret på gåtan, samtidigt som Will och Cora
oundvikligen dras till varandra. Etta på Sunday Times bästsäljarlista, belönad
med det brittiska bokhandelspriset Waterstones Book of the Year.
Små stora saker av Jodi Picoult. 506 sidor. Undersöker rasism och fördomar.
Ruth Jefferson är barnmorska med över tjugo års erfarenhet och arbetar på
förlossningsavdelningen på ett sjukhus i New York. Brit och Turk är nyblivna
föräldrar som inte vill att en afroamerikansk person ska ta hand om deras barn,
Davis. När Ruth är ensam på sitt skift tillstöter komplikationer och lille Davis
slutar andas. Ruth tvekar först och gör sedan allt hon kan för att rädda barnet. Men
det är redan för sent. När Brit och Turk anklagar Ruth för mord får vi följa hela
den komplicerade processen genom de inblandades ögon. Ruth, som försöker
skydda sin tonårsson från den mediauppståndelse som rättegången innebär.
Kennedy, den vita försvarsadvokaten som inte vill blanda in ordet ras i frågan.
Turk, som från barnsben formats till en vit makt- anhängare och som lever enligt
sin tro. Jodi Picoult har aldrig tvekat inför de svåra frågorna, och Små stora saker
är ett intelligent och uppriktigt utforskande av rasism, privilegier, fördomar och
rättvisa. En fängslande historia som ger oss tankeställare snarare än enkla svar.
Kattöga av Margaret Atwood. 479 sidor. Ondska och moraliska dilemman.
Den snart femtioåriga konstnären Elaine Risley återkommer till sin hemstad
Toronto för en retrospektiv utställning. Ett halvt liv tidigare flydde hon staden
och ett omöjligt äktenskap. Men inte bara utställningen blir en tillbakablick. Hela
hennes tidigare liv passerar revy. Vad hände med hennes plågoandar från skolan?
Cordelia var den värsta av dem, men blev så småningom en förtrogen. Var hon
den barnsliga ondskan personifierad?
Kattöga är en till synes enkel berättelse om en ung kvinnas väg till konstnärsskap
och mognad. Men den spänner över bråddjup och ställer de svåra frågorna om
ondskan.

Nej och åter nej av Nina Lykke. 218 sidor. Satir om relationer.
Ingrid och Jan har varit gifta i ett kvarts århundrade. Sönerna är stora nog att
räknas som vuxna men uppför sig som hotellgäster. För Ingrid har både familjelivet
och läraryrket mist sin glans. Jan, däremot, har blivit befordrad till
departementschef och drömmer om sin femton år yngre kollega Hanne. Hanne som
i sin tur är i färd med att bli förbisprungen på familjefronten när väninnorna gifter
sig och skaffar barn. Runt dessa tre individer kretsar Nina Lykkes träffsäkra och
underhållande roman om medelålders medelklass och dess problem med kärleken,
driften och meningen med livet. Nej och åter nej är en satir över privilegierade
vuxnas dårskap, varm och svart som en välgörande espresso.

Ett jävla solsken av Fatima Bremmer. 375 sidor. Biografi.
Den norm- och banbrytande journalisten som wallraffade långt innan begreppet
var uppfunnet. Hon var den ostyriga pojkflickan som skickades hemifrån för att
bli snäll och foglig. Men Ester Blenda Nordström lät sig aldrig tämjas.Som
Sveriges första undersökande reporter gjorde hon det ingen annan vågade. Under
falsk identitet slet hon som piga på en bondgård, hon levde ett halvår med samer i
Lapplands piskande snöstormar och reste som tredjeklasspassagerare med fattiga
emigranter till Amerika. Hon räddade hela byar från svältdöden under finska
inbördeskriget och deltog i en flera år lång expedition till ett farligt vulkanområde
i Sibirien. De banbrytande reportage som hon tog med sig hem förändrade den
svenska journalistiken.Ester Blenda Nordström var en av sin tids pionjärer och
stjärnor. Hyllad, beundrad och vän med personer som Anders Zorn, Evert Taube
och Elin Wägner. Hon körde motorcykel, rökte pipa och trotsade alla normer som
begränsade kvinnors liv i början av 1900-talet. Men så plötsligt tystnade hennes starka röst. De spektakulära
äventyren och kampen för ett liv på egna villkor visade sig ha ett högt pris.I den första biografin om Ester
Blenda Nordström berättar journalisten och författaren Fatima Bremmer historien om vad som fick Sveriges
modigaste journalist att tappa modet. Med hjälp av tidigare okända brevsamlingar och dagböcker
porträtteras en av 1900-talets mest fascinerande svenska kvinnor.
Historieläraren av Matt Haig. 379 sidor. En betraktelse av livet och tiden.
Tom Hazard bär på en hemlighet. Av allt att döma är han en högst ordinär 41åring, men han har i själva verket levt i århundraden. Från den elisabetanska eran
genom 1920-talets jazzålder i Paris till dagens London. Han har sett världen
förändras så många gånger, men det enda han längtar efter är ett vanligt liv. Tom
är kvasi-odödlig. På 13, 14 år åldras han endast ett. Han har med åren blivit en
outsider, en betraktare av världen utifrån, förundrad och kritisk. Han följer
franska revolutionen, fascineras av Facebook och hänger med Zelda Fitzgerald
och Josephine Baker. Det enda han inte får göra, det enda förbjuda, är att bli kär.
Som historielärare på en grundskola i London har han hittat det perfekta jobbet:
han kan lära barnen om häxjakten, världskrigen och andra stora historiska
händelser. Han försöker på så sätt att tämja det förflutna, som alltid riskerar att
komma ikapp honom, och komma över förlusten av sin sedan länge försvunna
dotter. Det är en bitterljuv roman, om att förlora och samtidigt finna sig själv. Om tidens gång, kärlekens
villkor, och om att det ibland kan ta minst en livstid att lära sig att leva. Boken är samtidigt fyndig med
typiskt brittiskt bett i replikerna:

De dödas sång av Jesmyn Ward. 253 sidor. Relationer
Jojo är tretton år och växer upp i en trasig familj i ett fattigt Mississippi.
Mamman Leonie orkar inte med ansvaret för Jojo och hans lillasyster utan flyr in
i knarkets dimmor. Pappan är vit och hans familj har aldrig accepterat vare sig
den afroamerikanska Leonie eller barnen, så sedan han hamnade i fängelse har de
bott på morföräldrarnas lilla bondgård. Men när barnens pappa ska släppas fri
väcks hoppet om en bättre framtid till liv. Leonie tar med barnen på en dramatisk
bilresa som är nära att sluta i katastrof. Det blir en sorts litterär roadmovie där
Jesmyn Ward har inspirerats av såväl William Faulkner och Toni Morrison som
Odysséen och Gamla testamentet. På ett intensivt, poetiskt språk skildrar hon en
del av dagens USA som präglas av rasism, hopplöshet och såren från historiens
orättvisor. Men framför allt är det en oförglömlig och drabbande berättelse om en
familj som kämpar för sin överlevnad och binds samman av en kärlek som är
starkare än allt annat.
Kärlekens väg av Alain de Botton. 284 sidor. Relationer.
Vad innebär det att leva lyckliga i alla sina dagar? Alain de Bottons
hybridroman om vad som händer med kärleken när förälskelsen lagt sig. Kirsten
och Rabihs vänner frågar alltid samma sak: Hur träffades ni? På ytan är det en
enkel fråga med ett tydligt svar. Märkligt nog är det aldrig någon som frågar:
Vad hände sedan? Vi träffas, blir förälskade, gifter oss. Men det är inte då som
berättelsen tar slut, utan det är egentligen då som allt börjar. Kärlekens väg
handlar om ett äktenskap, om moderna relationer och om hur man överlever dem.
I Kärlekens väg återvänder hyllade Alain de Botton till romanformatet och visar
upp en mästerlig fusion mellan fiktion och filosofiska betraktelser. de Botton är
författare till en rad bästsäljande böcker, bland annat Låt Proust förändra ditt liv
och Filosofins tröst. En finstämd skildring av den relation som börjar efter att
passionen har lagt sig. The Guardian I denna roman visar de Botton åter upp
sin förmåga att klä våra förhoppningar och osäkerheter i ord. New York Times
Alain de Botton är författare och filosof. Hans författarskap har nått en publik i över 30 länder och täcker in
ett brett spektrum av ämnen kärlek, resor, arkitektur och litteratur. de Bottons globala bästsäljare Kärlek : en
betraktelse utgav han redan vid 23 års ålder.
Silvervägen av Stina Jackson. 295 sidor. Psykologisk spänningsroman.
Sedan tre år tillbringar Lelle de ljusa sommarnätterna med att köra bil. Han kör
utmed väg 95 som skär genom landet från Skellefteå i nordvästlig riktning förbi
Arvidsjaur, Arjeplog och mynnar vid norska gränsen, den väg som kallas
Silvervägen. För tre år sedan försvann hans sjuttonåriga dotter spårlöst och
hennes försvinnande gnager sönder Lelle inifrån.
Till den lilla orten Glimmersträsk anländer Meja och hennes mamma. Meja är
lika gammal som Lelles dotter var när hon försvann. Medan höstens mörker
närmar sig knyts Lelles och Mejas öden ihop och när ytterligare en ung flicka
försvinner blir deras liv för evigt sammantvinnade.
Silvervägen är en stämningsfull och berörande psykologisk spänningsroman.
Med den lilla orten som fond, där alla känner alla, utvecklar sig ett drama om att
aldrig ge upp, om att orka vara stark när det är som mörkast.

Candide av Voltaire. 142 sidor. Klassiker.
Den unika kortromanen som aldrig överträffats i ironi, satir och - splatter!
Candide eller Optimismen av Voltaire. Nu i efterlängtad nyöversättning av Marie
Berthelius och med efterord av Svante Nordin. Candide lever i lyx på baronens
gods men efter ett erotiskt snedsteg med den vackra Kunigunda kastas han ut i en
eländig omvärld och börjar dra från land till land i Europa och Sydamerika.
Episoderna som Candide råkar ut för utgör ett smatterband av förfärliga
groteskerier, den ena händelsen överträffar den andra i otyglade känslor och
besinningslösa utlevelser. Och hela tiden försöker Candides vän filosofen
Pangloss göra gällande att trots alla olyckor som drabbar dem lever de i "den
bästa tänkbara av världar".
Upplysningsfilosofen Voltaire (1694-1778) är känd för många saker - bland annat
brukar man citera hans påstådda uttalande att även om han avskydde sina
meningsmotståndares åsikter skulle han vara beredd att dö för deras rätt att uttala
dem. Citatet är, som Svante Nordin poängterar i sitt efterord, naturligtvis falskt. Voltaire var inte mannen
som var beredd att dö för några åsikter, inte ens för sina egna.

Vicekonsuln av Marguerite Duras. 206 sidor.
Monsunmånad i Calcutta. I stadens hetta befinner sig Anne-Marie Stretter, den
franska ambassadörens vackra men uttråkade hustru. Som i en desperat jakt på en
ansvarslös ungdom hon aldrig hade, söker hon nu kärlek från unga älskare. En av
de män som faller för henne är vicekonsuln av Lahore, en enstöring med
benägenhet att ta till våld och få irrationella vredesutbrott.
I handlingen finns ytterligare en udda gestalt: Den mystiska tiggarkvinnan från
Kambodja, vars vistelse i Indien förbryllar européerna. Men kvinnan verkar på
samma vis vara lika undrande inför dem. Vicekonsuln och Anne-Marie förenas i
sin besatta nyfikenhet av tiggerskan, som i deras ögon förkroppsligar
kontinentens hungrande folkmiljoner som omger deras cocktailpartyn.
Marguerite Duras gåtfulla roman Vicekonsuln är här äntligen översatt till
svenska. Det är en atmosfärrik bok där Duras uppväxt i Sydostasien ger en
trovärdig stämning av fukt, värme och människomyller. Furiöst men kontrollerat
berättas om den europeiska självdestruktiva erotiska dansen medan världen svälter utanför ambassadens
grindar. Duras själv återkom ständigt till romanens teman och gestalter och såg Vicekonsuln som en
nyckelbok i sitt författarskap. "Den boken var den första boken i mitt liv", har hon sagt.

Sorgen bär fjäderdräkt av Max Porter. 161 sidor. Novell, fabel och essä om
sorg och kärlek.
I en lägenhet i London sörjer två söner och deras far den plötsliga bortgången av
en älskad mor och maka. När deras förtvivlan är som störst ringer det på dörren
och utanför står den fjäderklädda sorgen. Kråkan fastslår att han kommer att
stanna hos den förkrossade familjen tills han inte längre behövs. Han blir deras
terapeut, beskyddare och hjälpreda. Ibland obehaglig och konfronterande men
också varm och tröstande. Med kråkans hjälp börjar familjen långsamt att
läka. Sorgen bär fjäderdräkt är en parafras på Ted Hughes berömda diktsamling
om kråkan och en utsökt och poetisk blandning mellan novell, fabel och essä om
sorg och kärlek. MAX PORTER jobbar i förlagsbranschen. Han bor i södra
London med fru och barn. Sorgen bär fjäderdräkt är hans debutroman. Boken har
hyllats av en enhällig press och snarast blivit ett fenomen i Storbritannien.

