Så var det återigen dags för en av höjdpunkterna under året i SWEA Örestad, dags
för Ellen Skarps boktips.
Tipsen avnjöts med lunch på Marina Plaza i Helsingborg tisdagen den 7 november.
Allt var sig likt, Ellens digra bokhög och sprudlande entusiasm.
Skrev, i vanlig ordning, så att pennan glödde och nedan kan ni läsa Ellens ord om
var och en av böckerna.

Älmeberg: ”Gustav IV Adolf”
Intressant biografi som utspelar sig bl.a. i Helsingborg
Gardam: ”En trogen kvinna”.
Detta är del två, första delen heter ”En engelsk gentleman”. Underbart engelskt!
Axelsson: ”Ditt liv och mitt”
Jättebra!! Man bör läsa ”Mitt namn är inte Miriam” först.
Om Märit 75 år som kliver av tåget i Lund av misstag när hon skulle till Norrköping.
Finns en gravt utvecklingsstörd lillebror. Maj-Gull Axelsson är relationernas mästare!
Honeyman: ”Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt”
Hennes första bok, översatt till 20 språk.
Bridget Jones-stuk. Ung kvinna – vanemänniska. Konstant vodkaberusad, inga
vänner. Något förfärligt har hänt i barndomen…
von Sivers: ”Mitt hjärtas oro”
Första delen i en trilogi. Skriver om sitt eget liv i romanform. Första delen handlar om
farfar och förra sekelskiftet i Stockholm och Uppsala. Hjalmar Söderbergskt. Varmt
skriven!
Ackebo: ”Kära Barbro”
”Världens vackraste man” av samma författare bör läsas först.
”Kära Barbro” handlar om den ena av systrarna, ”Höllviken-Barbro”.
En tredje bok måste komma!!! Vad betyder bokens sista mening??????

Didierlaurent: ”Resten av livet”
Handlar om en ung kvinna som jobbar i hemtjänsten. Feel-good-bok.
Swift: ”Mödrarnas söndag”
En engelsk pärla! Överklass 1924. Fint skriven!
Preisler: ”Hemligstämplat”
Ellen är jätteförtjust. Borde varit Augustnominerad. Om arv, synd och starka kvinnor.
Ellen gillar denna intressanta bok. Har lusläst den. Biografi, Göteborg, kvinnohistoria
och brevväxling.
Lindqvist: ”Mannerheim”
Om jag hamnar på en öde ö ska jag läsa denna!

Pocket
Hannah: ”Näktergalen”
Ett måste! Såå himla bra! Om ni bara ska läsa en enda bok – läs denna!
Norra Frankrike. Andra världskriget. Boken har allt!
Morirty: ”Andras vänner”
Spänningsroman. Tre par i England. Något händer!
Jag trivdes med den!
MacIntosh: ”Jag lät dig gå”
Väldigt spännande! Författaren har varit polis. Verklighetsbaserad. Mitt i boken - en
oväntad vändning.
Hwang: ”Hönan som drömde om att flyga”
Koreansk författare som gjort succé i hela världen med denna bok. Enkel och fin.
Perfekt värdinnepresent!
Searle: ”Den gode lögnaren”
Spänningsroman. Bra början och slut. England, dating-site.
Moyes: ”Toner i natten”
Feel-good-bok Jättebra! Handlar om en violinist som ärver en herrgård. Hon flyttar dit
med sina barn efter att maken avlidit. Mysig!
Bremmer: ”Ett djävla solsken”
Augustnominerad. Så dj-la bra!!!
Biografi om Ester Blenda Nordström.1891-1948
Överklasdam som blev journalist. Rebell. Wallraffade. Fantastiskt levnadsöde,
fantastisk bok. Ett måste!

Övriga böcker
Alesmark: ”Gåtfulla Skåne”

Guidebok. Naturställen. Intressanta historier. Trevligt skriven.
Lindfors-Öhgren: ”Filmälskarens guide till Paris”
Älskar den här boken! Landskronaförfattare. Paris! När kan jag åka?
Lind: ” 88 böcker du inte behöver läsa”
Calle Lind, helt enkelt.
Ebba K von Sydow & de Poret: ”Säker stil: 101 stiltips.
Kul stilbok! Knyt Hermes-scarfen på handväskan!

Tack Ellen!
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