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Hans Gunnarsson: All inclusive 
En författare med skrivkramp, kallad C.G., får ett erbjudande han inte kan 
tacka nej till . Vad sägs om en gratis resa till det paradisiska Guadeloupe ; 
all inclusive plus efter hemkomsten boende i lyxig villa med tillgång till 
flott bil! Motprestation: att C.G. skriver en bok som skildrar resmålet i 
positiva ordalag . Finns det en hake? Jodå, det är något som inte riktigt 
stämmer.Människor dör eller försvinner, en säregen man vid namn Boman 
dyker upp och är inte den där damen på stranden litteraturkritikern som 
sablat ned hans senaste bok? Snart upptäcker du att du läser en bok som 
kanske är den beställda reseskildringen. Du möter människor vars öden 
flätas samman - läs uppmärksamt ! En roande och oroande roman med en 
dialog som är exakt avlyssnad. 

 
Lars Wilderäng: Stjärnklart 
Det börjar med en mobiltelefon som inte fungerar och då den lämnas in 
för reparation visar sig vara fylld av ett fint damm. Samtidigt slutar en bil 
fungera, det blir strömavbrott, varor slutar levereras till affärerna: små 
tecken som sammantaget antyder att något inte är som det ska. 
Författaren målar upp ett scenario som är trovärdigt i ett samhälle som 
blivit starkt beroende av tekniken. Läsaren får följa det dramatiska 
skeendet via olika personer, fram mot den oundvikliga katastrofen. Miljön 
är Stockholm, Göteborg, Karlsborg och skogen och slätten runt dessa 
platser. Jag vänder blad med darrande händer: Detta kan hända ! Och vi 
kan inte lita på att samhället ordnar upp allt åt oss. Men det finns hopp: 
människor som på olika sätt tar itu med situationen och kanske, skapar 
något nytt och bättre. I Stjärnfall som utkommer i augusti får följa vi den 
spännande fortsättningen. 



Virginia Ironside: Nej! jag vill inte gå med i en bokcirkel 
När Marie Sharp går i pension har människor i hennes omgivning åsikter 
om vad hon nu äntligen ska ägna sig åt: Gå på språkkurser, börja i en 
bokcirkel, dansa tango, ja kort sagt utveckla sig. Men det tänker inte 
Marie! Hon är vresig, rolig och går sin egen väg utanför de konventionella 
ramarna för vad en pensionär ska syssla med. En rolig bok med ett allvar i 
botten. 

 

 
Karin Wahlberg : Än finns det hopp 
Författaren Karin Wahlberg, mest känd för sina deckare, har påbörjat en 
serie romaner i sjukhusmiljö kallad Lasarettet, där den första och andra 
delen kommit ut. Den första delen, Än finns det hopp, utspelar sig i början 
av 1950-talet då en stor polioepidemi bröt ut i Sverige. Vi får följa flera 
personer som på olika sätt drabbas av epidemin: läkare, blivande 
sjuksköterskor, patienter och anhöriga. Berättelsen är en gripande och 
intressant skildring med fin tidsfärg. Del två heter Livet går vidare och tar 
vid direkt där första boken slutade. 

 

Julie Otsuka : Vi kom över havet 
En liten vacker bok som ger röst åt de många kvinnor som flyttade från 
Japan till Amerika på 1920-talet för att gifta sig och få ett bättre liv. De 
kallades postorderbrudar och det liv som de förespeglades blev för de 
flesta inte alls vad de hoppades på. Läs också När kejsaren var gudomlig 
som utspelar sig 1942 då japanerna plötsligt utpekades som fiender och 
familjerna internerades i läger. Vill du läsa mer om japanernas liv i 
Amerika rekommenderar jag David Gutersons roman Snö faller på 
cederträden om Kabuo Miyomoto som anklagas för mordet på en fiskare. 



 
Jenny Diski: På tunn is, Främling på tåg : Hur jag med vissa avbrott 
dagdrömde och rökte mig runt Amerika och Den motvilliga 
resenären  
Jag vill tipsa om tre böcker av Jenny Diski: en engelsk författare som bl.a. 
skrivit dessa reseskildringar som också är självbiografier och tänke-
böcker. Den första heter På tunn is och handlar om en resa till Antarktis. 
Diski tillbringar mesta tiden i sin hytt och resultatet blir en gripande 
berättelse om hennes förhållande till modern och frigörelse från en 
ungdom präglad av droger och vistelser på mentalsjukhus. Plus en och 
annan pingvin ... Den följande boken har en anslående titel: Främling på 
tåg : Hur jag med vissa avbrott, dagdrömde och rökte mig runt 
Amerika.Och det är just det författaren gör. På ett virtuost språk skildrar 
hon en tågresa i USA från kust till kust där hon röker, kommer i samspråk 
med intressanta människor och längtar hem till England. Här finns en 
humor och skärpa som är enastående. Den motvilliga resenären beskriver 
tre resor: till Nya Zeeland, engelska landsbygden och Lappland. På 
uppdrag av The Observer reser hon till Lappland för att finna mörker och 
stillhet. Istället skickar Kirunas turistbyrå ut henne på ett späckat program 
med bl.a. renskiljning och skoteråkning . Jag njuter av roliga träffsäkra 
iakttagelser av bl.a. en "nära-döden –upplevelse " av övernattningen i en 
svinkall kåta .	  


