
Lästips i lunchtid 2 februari 2017 
Hur kunde det bli såhär? – boktips med relationsteman 

 
 

Gunillas boktips: 
 

 

 

Det måste vara här av Maggie O´Farrell 

 

Daniel Sullivan är en man med ett komplicerat liv. New York bo bosatt 

ute på den irländska landsbygden. Tillsammans med sin fru Claudette, 

världsberömd filmaktris som har flytt uppmärksamheten från press 

och omvärld, har han byggt upp en alldeles egen tillvaro. Men i hans 

förflutna finns både bortglömda barn och ouppklarade kärleksaffärer 

som en dag gör sig påminda.  

 

 
 

 
 

 
 
Avskedsfesten av Anna Fredriksson 

 

Rebecca och Jacob ska skilja sig. Inget dramatiskt har hänt. Det är 

bara kärleken och passionen som har ersatts av enbart vänskap. 

Därför kan Rebecca inte förstå varför deras vänner reagerar så starkt 

när de berättar om sitt beslut på den traditionsenliga svampplockar 

helgen som de alltid har i september varje år.  

 

 

 
Hundkärlek av Charlotta von Zweigbergk 

 

Karin och Patrik har varsin hund av samma ras och olika kön som 

verkar ha fattat tycke för varandra. Därför ska parning genomföras 

och av den anledningen tar Karin båten till Gotland när det är dags för 

Patriks tik att löpa. Om det inte vore för allt relationsbagage som 

hundarnas ägare släpar på finns alla förutsättningar för att det skulle 

kunna ske något även på det planet. Men det är naturligtvis alldeles 

otänkbart, eller?... 

 
 

Lenas boktips: 
 

 

Projekt Rosie av Graeme Simsion 

 

Don Tillman är 39 år gammal och ska gifta sig. Han vet bara inte med 

vem än. Han ser bra ut men har aldrig riktigt passat in i några sociala 

sammanhang och har svårt att få kontakt med kvinnor. Men som den 

strukturerade forskare Don är utformar han Projekt fru - ett mycket 

grundligt frågeformulär - som ska hjälpa honom att hitta den perfekta 

partnern. Hon får absolut inte röka, dricka, ogilla kött, komma försent 

eller rubba hans inrutade liv. En varm och charmig berättelse om 

längtan efter en partner och svårigheten att älska. 



 
 

 

 

 

 
Olive Kitteridge av Elizabeth Strout 

 

Olive Kitterigde är en pensionerad matematiklärare som inger respekt 

med sin vassa tunga och sin uppriktighet. Hon lider av 

humörsvängningar och kommer ofta på kant med omgivningen. 

Maken, den vänlige apotekaren Henry, är hennes totala motsats och 

skildringen av deras tjugofem år långa äktenskap lämnar inte läsaren 

oberörd. I tretton sammanhållna berättelser får vi följa Olive 

Kitteridge, hennes familj och en mängd andra karaktärer i en liten 

amerikansk kuststad. 

 

 
 

 

Maries boktips: 
 

 

 

De behövande av Helena von Zweigberk 

 

En kortroman om vem som har tolkningsföreträde till gemensamma 

minnen i en mor/dotter relation. 

 

 

 

 

 
Drick värmen ur min hand av Bengt Ohlsson 

 

En berättelse om hur en medelålders mans känslor flyttas från en 

förbjuden flirt, till människans bästa vän hunden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Flera av böckerna finns som talbok och som e-bok. Fråga personalen så hjälper vi till. 
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