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Här kommer en bunt titlar, som om du inte redan läst dem, är väl värda att stifta bekantskap med.  

 

Salladsnätter är en roman av den unga brasilianska författarinnan Vanessa Barbara. Inledningen är 

sorglig: Ottos fru Ada har precis dött, och han är oerhört vilsen och vill bara vara ifred. Men 

omvärlden tränger sig på och han börjar så smått undra om Ada har varit den han trodde. Motor i 

historien är också brevbäraren, som konstant blandar ihop adresser och levererar fel. En brokig 

samling människor i ett litet samhälle, som ger upphov till skratt snarare än till tårar. 

  

 

Tack vare tips från en kollega upptäckte jag Maggie O’Farrell och har hittills hunnit med två av 

hennes romaner: Du visste aldrig att jag fanns samt Sommaren utan regn. Båda romanerna handlar 

om familjehemligheter och hur de påverkat de olika personerna. Spännande, för man förstår att 

mycket kommer att avslöjas, hela tiden får man följa de olika familjemedlemmarnas tankar och 

minnen, som naturligtvis är rätt så olika. 



  

 

Om du tyckte om Katarina Bivalds Läsarna i Broken Wheel rekommenderar kommer du troligen att 

gilla följande två förslag, som är nästan lika bra: Fallers stora kärlek av Thommie Bayer och Livet 

enligt Fikry av Gabrielle Zevin. Den förstnämnda börjar en dag i Alexanders antikvariat när Faller 

kommer in och vill sälja sitt bibliotek. Det har Alexander ingen möjlighet att göra med sina 

begränsade tillgångar men resultatet blir att han istället blir Fallers chaufför under en resa runt i 

Tyskland där dessa båda herrar från vitt skilda samhällsklasser diskuterar det viktigaste i livet: 

litteratur, konst och kärlek. En dag finner den vresige bokhandlaren Fikry ett litet barn kvarlämnat i 

bokhandeln när han ska stänga för kvällen. Vad göra? Ännu en motgång att hantera för den nyblivne 

änklingen, som dessutom tycker att folk bara läser skräp. Men detta utvecklar sig till en historia om 

människors möten och hur vi och böcker påverkar varandra. 

  

 

På sommaren tar många tillfället i akt att resa – kort eller långt – för att uppleva eller koppla av. 

Nesofilen (ö-älskare) Anders Källgård har rest och skrivit om många (de flesta?) öar och temat för 

den bok jag nu vill rekommendera heter Till Sankt Helena : nesofilens resa till Napoleons sista ö. I 

korta kapitel varvas berättelsen om resan till ön med postbåt från Portland, England och det brokiga 

passagerarsällskapet med kapitel om Napoleons förvisning till ön och hans tid där. Jag är inte så 

intresserad av Napoleon, egentligen, men blir fängslad av Källgårds berättelser och utvikningar och är 

full av beundran för att han fått till en så helgjuten bok, trots otroligt spretigt innehåll. 

  



 

Ytterligare en reseskildring att lyfta fram, framför allt för den originella angreppsvinkeln,är 

Metronom : Frankrikes historia till rytmen av Paris metro av Lorànt Deutsch. Med utgångspunkt från 

Paris-metrons stationer skildrar författaren i 21 kapitel lika många århundraden i stadens historia och 

för den som kan sitt Paris och sett det mesta där, torde denna kunna ge ytterligare läsglädje. När 

kommer boken om Stockholms historia skildrad med utgångspunkt från de konstnärligt utformade T-

banestationerna? 

  

 

Avslutningsvis vill jag bara påminna om alla de tidskrifter som finns, där även många ger boktips 

förutom intressant läsning i olika ämnen. På Stadsbiblioteket finns 128 tidskrifter att bläddra och läsa 

i om du tycker att böcker tar för lång tid. 

Sköna lässtunder önskar Ann-Christin Magnusson, bibliotekarie. 

 


