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Lars Kepler: Playground 
 

Författarparet Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril skriver tillsammans under 
pseudonymen Lars Kepler. Deras debutroman Hypnotisören är första delen i serien om polisen 
Jonna Linna och det har hittills släppts fyra delar i den serien. Lars Kepler är en av mina 
favoritförfattare, det är spänning från första till sista sidan och böckerna är nästan omöjliga att 
lägga ifrån sig. 

Deras senaste bok, Playground handlar inte om Jonna utan är i en helt annan genre. Här får vi 
stället möta Jasmin som är löjtnant och som under en insats i Kosovo blir skjuten i ryggen. 
Hennes hjärta stannar en kort stund och när hon vaknar igen är hon helt övertygad om att hon 
vet var man hamnar när man dör. Hon påstår att man kommer till en våldsam hamnstad där man 
måste kämpa för att få komma tillbaka till livet. Det är ingen som tror på hennes historia och hon 
behandlas för krigspsykos. Jasmin inser snart att hon måste hålla tyst om vad som väntar efter 
döden, hon börjar ett nytt liv och får sonen Dante. Men efter en otäck bilolycka fem år senare 
skadas sonen allvarligt och för att kunna operera honom måste läkarna stanna hans hjärta. 
Jasmin får panik när hon inser att Dante kommer att komma till hamnstaden och hon tror inte att 
han kommer klara sig tillbaka till livet på egen hand. Hon vet hur farligt det är i hamnstaden och 
hur svårt det är att komma tillbaka och hon ser ingen annan utväg än att följa efter sin son dit för 
att hjälpa honom. 

Playground skiljer sig mot Keplers andra böcker men även denna är väldigt spännande och bra, 
lättsamt språk och lätt att hänga med i handlingen även om den hoppar mellan liv och död. 
Rekommenderar verkligen denna bok precis som Lars Keplers andra böcker. 

 



  

 
 
 
 
Malin Meekatt Birgersson: Låt mamma bajsa ifred 
 

Malin Birgersson kommer från Mellbystrand och driver bloggen meekatt.com. I hennes bok Låt 
mamma bajsa ifred har hon samlat krönikor och kåserier från bloggen. Vi får följa Malin i hennes 
vardag som tvåbarnsmamma. I en salig blandning från vi ta del av allt från kaoset som uppstår 
när man ska storhandla med två små barn, åka till Ullared, sorgen efter en mamma som gått 
bort och hur man ibland bara vill rymma hemifrån för att man är så trött. Malin vill med boken 
förmedla att det är okej att köpa färdiga köttbullar, banka huvudet i väggen och prenumerera på 
vin. Man svävar inte alltid på fluffiga små rosa moln bara för att man fått barn. Malin skriver ärligt 
med en stor dos humor och kärlek och hon hoppas att alla utmattade mammor som läser boken 
kan le lite igenkännande och må lite bättre. 
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