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DN:s Lotta Olsson vasl<ar fram guldl<ornen bland
barnbocl<er, fal<tabocl<er, romaner och decl<are pa
arets rea som startar pa tisdag.
•
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Fakta

Romaner

Anna-Clara Tid holm
"Utochga!"

Magnus Vasterbro
"Pestens ar: DOden i
Stockholm 1710"

Linn Ullmann
"De oroliga"

Alfabeta, fran 0 ar

Modern klassiker for
de aUra minsta om
vad man kan se nar
man ar ute och gar.
Finns pa rean som stor
bilderbok (men aven
till ordinarie pris i
kartongformat).

Eva Lindstrom

"Alia gar ivag"

Pontus Ljunghill
"Lykttandaren"

Det borjade med ett
skepp som kom seglandefran Estland, och
slutade med att halva
Stockholm dog. Spannande som en deckare,
med en osynlig massmordare.

En vuxen dotter
intervjuar sin aldrade pappa, men det
ar forsent: han minns
inte langre och tappar
traden. Vad minns dottern? Linn Ullmann ar
dotter tilllngmar Bergman.

Elisabeth Asbrink
"1947"

caterina Pascual
SOderbaum
"Den skeva platsen"

Anders de Ia Motte
"Siutet pa sommaren"

Albert Bonniers f6rlag

Vera kommer som
vuxen tillbaka till sitt
skanska barndomshem, dar hennes bror
forsvann som femaring. Har han kommit
tillbaka? Morkt, vackert familjedrama.

Natur & Kultur

Efterkrigstid i Europa,
som borjat byggas
upp igen. Nazismen ar
besegrad. Eller arden
inte det? I Sverige arbetar Per Engdahl for
att bygga upp den igen.

Ylva Karlsson
"Samuels sallsamma
kalender"

Charlotta
von Zweigbergk
"Fattigfallan"

Ill. Katarina Stromgard
Hippo. fran 6 ar

Ordfront

Bonnier Carlsen. fran 9 ar

l:llll~lln

Overs. Urban Andersson
Albert Bonniers f6rlag

Alfabeta. fran 3 ar

Jakob Wegelius
"Legend en om
Sally Jones"

Linn

Historiska Media

Vi-och-dom-drama. En
del barn leker tillsammans, men Frank far
inte vara med och blir
ledsen. Eva Lindstrom
gor bilderbokskonst
av utanforskap och
ensamhet.

Ylva Karlssons
stillsamt aventyrliga
fantasybocker lyckas
forena klassisk sagokansla med samtidsliv
(dar barnboksklassikernas barnskoterskor
blivit vanliga igen).

Deckare

Personligt och i detalj
berattat om tilltagande fattigdom, vilket
omvarlden betraktar
som ett karaktarsfel.
Socialbidrag? Joda,
men redogor for varje
krona.

En medelalders
svenskkatalansk
kvinna soker sig bakat
i familjens historia,
och upptacker vald,
nazister, bodlar och
Francotrogna. Hur
tankte de? Hur stod de ut?
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Wahlstrom & Widstrand

Stamningsfull deckare
som utspelar sig i tjugotalets Stockholm,
dar en ung konstapel
armed och utreder
ett kvinnomord som
blottlagger datidens
klassamhalle.

Forum

Kate Atkinson
"En gud i spillror"

Malin Persson Giolito
"Storst av alit"

Overs. Anna Strandberg
Massolit

Wahlstrom & Widstrand

Teddy var pilot under
andra varldskriget och
bombade Tysklands
civilbefolkning; ingen
hjalte, efterat. Rik
roman om hur kriget
drabbar langt fler an
de direkt inblandade.

Lysande, rasande
berattelse om en
svensk skolskjutning.
Artonariga Maja ar
haktad i vantan pa rattegang, och berattar
om trasiga ungdomar i
rika Djursholm.

Yuval Noah Harari
"Sapiens: en kort
historik over
manskligheten"

Kate Morton
"Huset vid sjon"

Ann Rosman

Overs. Louise Thulin
Forum

Albert Bonniers f6rlag

Natur & Kultur

Vindlande, stamningsfull och underhallande
berattelse om ett hus
i Cornwall, dar en midsommarfest for lange
sedan slutade med att
ett litet barn forsvann.

Tecknad bildberattelse
om gorillan Sally Jones
som fangas i Kongo och
drasiniaventyrrunt
helajorden. Egensinnig aventyrsroman
som fick Augustpriset
2008.

Rask sammanfattning av homo sapiens
hittills tva miljoner ar.
Vilka ar de avgorande
skalen till var utveckling? lnte invandningsfria resonemang, men intressanta.

SaraKadefors
"Lexbok"

SaraBegner
''Var kokbok vegan"

Lilla Piratf6rlaget, unga vuxna

Norstedts

Rolig, arg och imponerande stark berattelse
om artonariga Lex,
vars mamma traffar
en ungdomsboksforfattare som behover
inspiration fran En
Riktig Ungdom.

Bra aven om man inte
arvegan,badeforatt
kunna ata nyttigare
(utan att do av tristess)
- och for att man aldrig
vetnardetdykerupp
en vegan till middag.

Johannes Anyuru
"De kommer att
drunkna i sina
modrars tarar"

·vagspel"
En svensk seglare
forsvinner i Skottland.
Sparen Leder till ett
skepp som sjonk under
forsta varldskriget,
och till Nordsjodykarnasfruktansvarda
historia.

Belinda Bauer
"Livets och dOdens
villkor"

Norstedts

Overs. Leif Janzon
Modernista

Dystopi om en varld
dar dagens politiska
motsattningar har
eskalerat. I ett framtida Sverige begas ett
terrordad i.en svensk
bokhandel. Augustpriset 2017.

Skenbart en deckare
om unga kvinnor som
kidnappas i sodra
England, men mer en
berattelse om manlig
arbetsloshet och forlorad sjalvkansla i en
modern varld.
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