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Olika tider, olika platser och olika kvinnor 

Jag läser i huvudsak barn- och ungdomsböcker. Men i min bokklubb får jag mitt 

lystmäte tillfredsställt vad det gäller vuxenlitteratur. Det är så oerhört berikande att 

diskutera en läsupplevelse med andra människor och då gärna med goda väninnor i 

en avslappnad och fördomsfri miljö. 

Att få läsa många olika typer av böcker, för barn, ungdomar och vuxna och få träda 

in i alla dessa olika världar, att befinna sig i Sydkorea ena dagen, i Neapel på 40-talet 

en annan dag, att få följa en tjock tonårstjej från en liten stad i Texas den tredje 

dagen, att möta allt som är olikt i kulturerna, på platserna och hos människorna, 

men också allt som är likt, det berikar och är så in i vassen lustfyllt, jag kan inte 

föreställa mig en värld utan böcker. 

  

Min fantastiska väninna & Hennes nya namn av Elena Ferrante                                              

I bokklubben har vi nu gett oss på Elena Ferrantes 

Neapelkvartetten och på tur står att diskutera del två: Hennes 

nya namn. Båda böckerna tilltalar mig väldigt mycket, både vad 

det gäller språk, rytm, innehåll och stil. 

Serien handlar om vänskapen mellan Elena och Lila som växer 

upp tillsammans i Neapels fattiga kvarter. Det är i relation till 

varandra som de växer och utvecklas. Man får möta flickorna 

under uppväxten, i skolan, under tonårstiden och när Lila gifter 

sig alltför ung. Gång på gång delas deras vägar för att mötas 

igen. Många av romanens män är våldsamma och förtryckande 

men tjejerna slåss för sin självständighet. Handlingen är grym 

och visar på det våld männen utövar mot sina barn och fruar. Att 

bli slagen av sin far eller sin man är självklart i familjerna. Något 

man bara accepterar och finner sig i. Männen hamnar i slagsmål 

med varandra för allt och ingenting. Så har det alltid varit. Men 

båda flickorna gör uppror mot förtrycket på olika sätt, ibland 

lyckas de och ibland inte.   

Jag har lyssnat på båda böckerna som ljudbok under mina promenader vid havet och 

under långa ensamma bilresor. Åh, alla dessa italienska namn låter som den ljuvaste 

musik i mina öron.  

Jag ser med stor spänning fram emot att få läsa del tre och fyra. 



  

Vegetarianen av Han Kang 

I förra veckan avslutade jag boken Vegetarianen av Han Kang. 

Den här boken tycker jag är lite svår att beskriva. En ung 

kvinna, Yeong-hye, är en tystlåten sydkoreansk kvinna som 

lever i ett traditionellt äktenskap och som en dag bestämmer 

sig för att bli vegan. Hon magrar snabbt av. Familjen har svårt 

att förstå och acceptera detta faktum och fadern trycker vid ett 

tillfälle in kött i hennes mun vilket resulterar i att hon försöker 

att ta sitt liv. Det är obehagligt att läsa om den totala avsaknad 

av frihet som Yoeng-hyes upplever. Hennes möjligheter att 

styra över sitt eget liv är så små. 

 

Vegetarianen börjar sansat men efter ett tag blir berättelsen mer drömlik och jag 

tycker den är lite knepig att förstå och trots att innehållet är intressant så blir 

berättelsen lite väl luddig för mig, speciellt den sista delen. Kanske behöver jag läsa 

den flera gånger för att förstå på djupet. Detta är verkligen en bok som jag skulle 

vilja diskutera med andra. Kanske något för min bokklubb? 

  

Dumplin´ av Julie Murphy 

Jag vill avsluta mina boktips och tipsa om en ungdomsbok som 

heter Dumplin.  

 

I den här boken lärde jag känna en ny plats i världen, den fiktiva 

lilla staden Clover City i Texas. Willowdean, av sin mamma kallad 

Dumplin, har alltid varit tjock och trivts med hur hon ser ut. Men 

den dag snygga Bo börjar uppvakta henne blir hon plötsligt osäker, 

och det stör henne. 

Det finns så mycket som tilltalar mig med den här boken. Det är 

tonårsbekymmer med tankar och funderingar om att ha en kropp som inte matchar 

idealet, om att vara stolt över den man är samtidigt som man inte passar in. Det är 

också befriande att berättelsen inte faller undan och presenterar några snabba 

lösningar. 

Jag älskar samtida, vardagliga och relationsbaserade romaner som är 

verklighetstrogna och det är lätt för mig att känna mig delaktig i boken trots att jag 

är 45  


