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Varför håller man på?: och andra essäer                   
av Fredrik Sjöberg 
 

Det finns ingen, jag betonar, ingen som kan skriva om                                                                                    
ett ämne som man först finner totalt ointressant, men                                                                   
under läsningens gång blir så oerhört fascinerad av.                                                                       
I den här boken rör sig Sjöberg mellan så olika ämnen                                                                     
som Lenins besök i Stockholm, botanikern Bengt Lidforss                                                        
och en leksakstillverkare i Nürnberg. Förutom allt han                                                               
skriver om sin stora passion, som är att samla blomflugor...                                                                                                                                  
I boken Russinkungen berättar Sjöberg om en annan                                                                           
specialist: daggmaskforskaren Gustaf Eisen (1847–1940)                                                               
och den boken har översattstill flera språk och bl a blivit                                                                                          
en stor framgång i USA. Fredrik Sjöberg tilldelades årets                                                
IgNobel-pris i litteratur. 

  

 

Det var en gång en trädgård : minnen av ett odlarliv av Karin B erglund 
 

Utgivningen av böcker om trädgårdar och odling är                                                                       
oerhört rik och varierad men Karin Berglunds böcker                                                                            
är bland det mest läsvärda. Under drygt tjugo år har hon 
skrivit artiklar, reportage och böcker och den här titeln är 
mer memoarer än handbok. Mycket läsvärd särskilt nu, 
den tid när den trädgård, som man eventuellt har tillgång 
till, vilar. 

 

 

  

 

Påven som kom ner på jorden av Kristina Kappelin 
 
Författaren har under hela sitt vuxna liv rapporterat om 
italienskt liv, från politik till fotboll, och är en av Sveriges 
främsta experter på italienskt samhällsliv. Här tar hon 
sig an att förklara, ge bakgrund till och lotsa läsaren in i 
den värld, som handlar om katolska kyrkan och dess 
främste företrädare: påven. Särskilt intressant för att 
förstå det stora engagemanget och intresset i samband 
med det nyss genomförda påvebesöket i Sverige. 



  

  

  

Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré av Ma men 
Sánchez 
 

En riktigt härlig roman av spansk författarinna 
som i likhet med ett Shakespearedrama blandar 
kärlek, missförstånd och förväxlingar. Att den 
utspelar sig i Spanien är lika ovanligt som 
välkommet. 

 

 

 

 

 

 

 


