
Lästips i lunchtid 2 november 2017 
Vi lyfter ny svensk litteratur och spekulerar vilt kring tänkbara Augustpriskandidater 
 

 

 

 
Charlottes boktips: 

 

 

För att väcka hon som drömmer av Johanna Nilsson (uHc, 

Unga Vuxna) 

 

Josefins mamma blir svårt sjuk och plötsligt är livet så mycket svårare. Varken 
Josefin eller hennes familj vet riktigt hur de ska leva i den nya tillvaron. I kyrkan 
som familjen tillhör finns en fristad: radiostudion. Dit går hon när allt är på väg att 
koka över. Där finns också Marcus. Han blir hennes andningshål, en person som 
faktiskt förstår hur hon har det, och som hon vågar öppna sig för. Hon berättar om 
sin mamma, om sina religiösa grubblerier, om skulden hon känner över att 
mamman är sjuk, om sin strävan efter att vara perfekt. Det kommer också en ny 
tjej till klassen, Veronika. En tjej som är precis tvärtemot Josefin, som vågar utmana 
henne 
 
 

 

Anrop från inre rymden av Elin Nilsson (Hcg, noveller)  

 
Anrop från inre rymden är en samling berättelser i gränslandet mellan barndom 
och tonår. Om kärlek. Vänskap. Konflikter och lojaliteter. Kort sagt om livet och 
dess möjligheter och utmaningar. 
 
I berättelsen För andra får vi en inblick i den första förälskelsens bråddjup då den 
namnlösa tjejen för första gången kysser sin stora kärlek och inser att ingenting 
mer kommer att vara sig likt. I Svett-Jesus möter vi ett stökigt klassrum och Olle 
och Adnan som blivit ovänner över en struntsak. Och i Sjung då tittar Isaks 
storebror på utan att säga något när Isak blir hånad av coola Nessa. Nessa som han 
är hemligt förälskad i. Men går det verkligen att vara kär i någon som är så elak? 
 

 

 

 

 

 

Om dagen tar slut av Lisa Hyder och Per Gustavsson (Hcf 

Bilderbok) 

 

Fanny säger att världen kommer gå under. Det har hennes pappa sagt, att en dag 
kommer alla djur och människor att dö. Kan det verkligen vara sant? Kanske herr 
Capello i leksaksaffären vet? Herr Capello berättar att dinosaurierna dog ut en gång 
i tiden för att en stor meteorit slog ner på jorden. Tänk om det händer igen? I så 
fall blir det här den sista sommaren. Då kommer jag inte få reda på vad jag blir när 
jag blir stor, jag får inte se lillebror växa och jag kommer inte få någon chans att 
pussa Joline. Kanske vet mamma hur det kommer bli? 
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Claes boktips: 
 

 

 

Finna sig av Agnes (Hc Roman) 

 
Annas självuppfattning förändras dramatiskt när hon blir mamma. Trots konflikterna 
med maken blir hon kvar med honom, men med tiden söker hon bekräftelse i en 
relation med en äldre man, Ivan. När han drabbas av en sjukdom faller det på Anna 
att vårda honom fram till hans död. 
 
I alla dessa skeenden är hon klaustrofobiskt låst, styrd av en sträng disciplin, som i 
stunder ändå känns paradoxalt befriande. 
 

 

 
 
 

 

 

 

Solidärer av Anna Jörgensdotter (Hc Roman) 

 

Barcelona, 1936. Conxa gräver upp ett gevär och lämnar bort sitt barn. I Gävle får 
hamnarbetaren Ingemar syn på en annons: "Hjälp Spaniens kämpande folk!" Vid nyår 
ger han sig av för att delta i kampen mot fascismen. Kvar är Klara med sitt arbete, sin 
egen kamp och sin ofödda dotter. 
 
Solidärer är en episk roman om krigets konsekvenser, kärlekens former och drömmen 
om en annan värld. 
 

 

 

 

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru 

(Hc Roman) 

 

En vinterkväll kliver tre individer som svär trohet till den sönderfallande terrorstaten 
Daesh in i en bokhandel. En kontroversiell konstnärs framträdande avbryts av ett 
pistolskott, panik utbryter och samtliga i lokalen tas som gisslan. Men en av de tre 
angriparna, en ung kvinna som har som uppgift att filma våldet, bär på en hemlighet 
som kan ändra allt. Under attacken vänder hon sig till en av de andra och viskar: Allt 
är fel. Vi borde inte vara här. Vi borde sticka. 
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Gunillas boktips: 
 

 

 

Just nu är jag här av Isabelle Ståhl (Hc Roman) 

 

Elise läser på universitetet och dejtar på Tinder. Hon har GPS:en ständigt påslagen 
och utbyter erfarenheter av antidepressiva med sina vänner. Hon tycker egentligen 
bara om män i övre medelåldern, de är som hästar, så lugna, orubbliga och 
förnöjsamma, de har ingen ångest, de bara äter och sover och berättar anekdoter. 
Hon skulle vilja vara en häst. 
När hon träffar Victor verkar hon bli lycklig på det där omedelbara sättet, trots att 
han är i hennes egen ålder. Lyckan går snart över i en känsla av tomhet. 

 
 

 

 

 

 

Krokas av Elin Olofsson (Hc Roman) 

 

I september 1949 kommer den unga tyska kvinnan Uli Hartmann till Krokoms 
tågstation. På sig har hon en kappa som hon stulit av sin tidigare arbetsgivare Fru 
Cederstam och med sig har hon en bunt brev. Alla breven är skrivna av en Elsa 
Pettersson, som enligt adressen ska finnas någonstans i Krokom. Uli tänker leta 
reda på Elsa för att få veta vad som egentligen hände mellan henne och Ulis älskare 
Hansi, som deserterade och dog i Norge under kriget 

 
 

 

 

 

Rosor Skador av Jenny Tunedal (Hc.03 Poesi) 

 

Rosor skador är en diktsamling som tar sin utgångspunkt i demensen som språkligt 
och relationellt tillstånd. Den handlar om vad som händer med kärleken och med 
språket när glömskan tar makten över en människas liv. Om hur relationer, 
exempelvis mellan mödrar och döttrar, förändras och förvrids, men också förblir, in 
i det sista. Med hjälp av bland annat berättelsen om Alois Alzheimers första patient 
Auguste D och Shakespeares tragedi Kung Lear försöker den här boken skapa ett 
rum där demenssjukdomen, i all dess omöjlighet, framträder som någonting 
läsbart, rentav delbart. Där de glömska och tröstlösa får tala. 
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