Ellen Skarps boktips inför julen 2014
Traditionsenligt besökte Ellen Skarp från Akademibokhandeln (Killbergs) SWEA
Örestads novemberlunch i Helsingborg och berättade om böcker lämpliga som
julklappar och för den egna läsfåtöljen.
Tack Ellen för din medverkan, för alla roliga historier och främst för din smittande
entusiasm för läsandet och böckerna. Kommentarerna är Ellens!

Inbundna böcker:
Bodil Mårtensson: ”Blodbokens tid”
1300-talet. Jättebra!
Guillou: ”Att inte vilja se”
Lika bra som första delen av trilogin som blev fyra böcker.
Ebervall & Samuelson: ”Bombmannens testamente”
Trevligt advokatpar som skriver om verkliga fall. Dokumentärroman.

Så bra så det är inte klokt!
Axelsson: ”Jag heter inte Miriam”
Bra!
Wästberg: ”Erik och Margot”
Nominerad till Augustpriset.
Ahnhem: ”Offer utan ansikte”
En bok att sluka. Läses ej i ensamhet! Så spännande att man t.o.m. kan avboka en
date!!
Pocket:
Kennedy: ”Ögonblicket”
Ett brott att inte läsa den här boken!
Fallada: ”Ensam i Berlin”
Lilla människan mot nazismen. Jättesuccé!
Fridolin: ”Morfar skrev inga memoarer”
Glöm politiken – läs boken!
May: ”Svarthuset”
Deckare. Vindpinad härlig stämning. Andra boken kommer snart på svenska. Finns
tre böcker utgivna på engelska.
Faktiskt ett måste, sedan åker vi alla på en charterresa till Yttre Hebriderna!!
Wahlberg: ”Än finns det hopp”
Roman i sjukhusmiljö. Polioepidemi. Andra delen kommer i vår.
Delacourt: ”Allt jag önskar mig”
Lärdomen måste bli att aldrig renovera garderoben/ lämna inte en öldrickande
brynjeklädd make ensam hemma!
Gaudé: ”Familjen Scorta”
Älskade boken från pärm till pärm!
Kristina Ohlsson: ”Askungar” m.fl.

Har skrivit fem deckare, alla lika bra! Ny, annorlunda bok kommer (Lotus Blues).
Har fått Skånes Bokhandlares Pris.
Annat än skönlitteratur:
Westesson: ”100 balla ställen i Skåne”
Kul presentbok om udda ställen att besöka i Skåne.
”Kunskap, glädje och lite ris”
Med anledning av Helsingborgs folkskola 175 år. För alla som gått i skola i
Helsingborg.
”Har du gått hos Fröken Hjort?”
Melander Fogelberg: ”365”
Trevlig bok om nya och gamla traditioner. Presentbok.

