Ellen Skarp från Killbergs (Akademibokhandeln) i Helsingborg bjöd på boktips
på lunchen i Helsingborg den 1 november 2016.

Ellen rekommenderade följande böcker (kommentarerna är Ellens):

Inbundna böcker:
Röstlund – ”Vid foten av Montmartre”. Författaren bor i Paris och boken är jättebra!
Två parallella handlingar. Judisk man med butik och kvinnlig författare som väntar på
inspiration.
Samuelson – ” Florence Stephens förlorade värld”. Författarna är båda advokater
och skriver om verkliga händelser. Fick jag välja EN bok skulle det bli denna! En
fantastisk bok! Handlar om Florence (dotter till Oscar II?) och Huseby Bruk. Florence
hade ett sjukligt intresse för kungahuset.
Ferrante – ”Min fantastiska väninna”. Årets ”snackis”. Många namn att hålla reda på.
Ackebo – ”Världens vackraste man”. Författarinnan är även serietecknare och har
skrivit en bok om två systrar som reser tillsammans till Mallorca. Såå bra!!
Persson Giolito – ”Störst av allt”. Leif G W Perssons dotter har skrivit en otäck bok
om en skolskjutning i Sverige. Fantastiskt välskriven!
Abrahamsson – ”Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske”. En rolig bok
av Kjell-Albin Abrahamssons dotter.
Galbraith – ”Karriär i ondska”. Pseudonym för J K Rowlings. Detta är tredje boken,
läses i ordning. Två första finns i pocket, se nedan. Tilldrar sig i London och vi får
följa en charmig men bufflig privatdeckare. Jättebra böcker alla tre.
Nesser – ”Kallmanns ögon”. Jättebra!

Pocket:
May – ”Svarthustrilogin”. Yttre Hebriderna som svenskt 60-tal. Mycket bra!
Ohlson – ”Kakelugnsmordet”. Verklig händelse i romanform. Stockholm på 60-talet.
Speciell!
Robinson – ”Lila” och ”Gilead”. Obamas favoritförfattare. USA på 20-talet. Vackert!
Lugn bok!

Galbraith – ”Gökens rop” och ”Silkesmasken”. Läbbiga böcker men jättebra! Läses i
ordning.
Doerr – ”Ljuset vi inte ser”. Väldigt bra bok! Handlar om barnhemsbarn i Tyskland
och en blind flicka i Frankrike.
Archer – ”Sviten” bl.a. ”Harrys sång”. Sex delar, alla lika bra! Har allt och passar alla!
Haag – ”Det är något som inte stämmer”. Skilsmässa, fjällvärld. Riktigt bra, faktiskt!
Jacobsen – ”De osynliga”. Vacker som en broderad tavla! Man ror mycket!

Övriga böcker:
Berest m.fl. – ”Hur du blir parisisk var du än är”. Hur man uppträder, dejtar, om
kläder mm. Kul!
Prinsessan Christina – ”Dagar på Drottningholm”. Vacker bok med vackra bilder.
”Coffeetable-bok” i mindre format. Även på engelska.
Sandberg/Kühlhorn – ”I köket hos Maj”. Trevliga recept på t.ex. makaronipudding.
Nostalgi, mycket 50-tal.
Westesson – ”100 balla ställen i Skåne”. Utkommer årligen. Bra att ha i bilen!
Westesson – ”100 balla ställen i Köpenhamn”. Tips på udda ställen i Köpenhamn.
Lind – ”Skånsk-svensk ordbok”. Bra present till människor i förskingringen.

Tack till Ellen för dina boktips. Lika roligt varje gång att höra dig berätta om
böcker du läst!
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