Ellen Skarps boktips på lunchen i Helsingborg 2 februari 2016.
Lunchen var välbesökt med 20 intresserade sweor och dessutom gästades vi av
SWEA Internationals vice ordförande, Pia Wennerth.
Ellen Skarp, som vi till vardags hittar på Killbergs Bokhandel (Akademibokhandeln) i
Helsingborg, bjöd på många boktips, precis som vanligt.
Alla antecknade flitigt och markerade favoritböcker på listan. Ellens underbara
kommentarer får oss att vilja läsa ALLA böckerna.
Ellens boktips (med personliga kommentarer) hittar du nedan:

Text och bild: Viveka Hansson

Ellen rekommenderade följande böcker (kommentarerna är Ellens):
Kristina Ohlsson – ”Sjuka själar”. Allt hon skriver blir jättebra, sjukt bra!
McEwan – ”Domaren”. Välskriven! Handlar om en överrättsdomare i London.
Nesser – ”Elva dagar i Berlin”. En bok i god Nesseranda!

Robinson – ”Lila”. Lågmäld vacker roman om USA på 20-talet. Lär finnas på
Obamas nattduksbord.
Lindstein – ”Sekten på Dimön”. Tilldrar sig i Bohuslän. Författarinnan har tillhört
Scientologirörelsen. Så himla bra!
Mårtensson – ”Blodbokens tid” och ”Kastanjeträdets makt”.
Helsingborgsförfattarinna. Helsingborg på 1300-talet, intriger, biskopar och
adelsmän. Spännande och riktigt bra böcker!
Kristensen – ”Kolbarnet”. Deckare som tilldrar sig på Svalbard. Ta på en kofta när
du läser. Det blir kallt! Riktigt, riktigt bra!!
Hawkins – ”Kvinnan på tåget”. Deckare i London om en arbetslös kvinna.
Didierlaurent – ”Mannen som läste högt…”. Mysbok som handlar om en man som
lever tillsammans med sin 5:e (!) guldfisk. Lever ett trist och inrutat liv tills han hittar
ett USB-minne.
Malmqvist – ”I varje ögonblick är vi fortfarande….”. Himla fin bok, 2015-års bästa
bok. Borde fått Augustpriset men blev inte ens nominerad. Skriver om sitt liv.
Välskriven!
Jacobsen – ”De osynliga”. Tre generationer skildras på en ö i Norge. Stillsam och
lågmäld.
Archer – ”Harrys sång m.fl.”. Familjekrönika. Urspännande!
Estassy – ”Croissants till frukost”. Enkel feelgood-bok.
May – ”Lewismannen”. Blåsigt och spännande! Resan till Yttre Hebriderna är
bokad!
Ledig – ”Det vi inte visste var lycka”. Feelgood av bättre slag. Inte bara
ljuvligheter. Frankrike.
Stordalen – ”Min hemlighet”. Norges bäste jordgubbsförsäljare. Aktuell med nya
hotellet i Helsingborg.

