
låna och läs så mycket du orkar!

LÄSLUSTAN
ANDREAS CERVENKA
Girig-Sverige: så blev 
folkhemmet ett
paradis för de superrika
Sverige var länge känt 
som ett av världens mest 
jämlika länder. Men de 
senaste decennierna har 
något skett. Klyftan  
mellan de superförmögna 
och resten av befolk
ningen har ökat.

Utkommen

EVA DAHLGREN
Instrumenten - 
Memoarer under
konstruktion
Eva Dahlgren skriver 
om livet som musiker, 
som dotter, hustru, som 
fenomenal matlagare, 
som astmatiker. Och som
fotograf.

September

EBERVALL 
& SAMUELSON
IB som i  
inhämtning Birger
Många minns skriverierna 
runt IBaffären. Men vad 
var det egent ligen som 
hände? Var rikets säker
het verkligen i fara?

September

1

2

3

JAN ELIASSON
Ord och handling: ett liv 
i diplomatins tjänst
Från arbetarhemmet i 
Göteborg nådde han
via en diplomatisk karriär 
i flera olika länder, som 
ambassadör och interna
tionell medlare, posten 
som vice generalsekre
terare i FN.

Utkommen

4

Handplockade favoriter i Läslustan!
51 nya titlar, 3 överraskningar och 1 nobelpristagare står på listan över 
de böcker som vi i bokhandeln handplockat till årets bokcirkel. 

Som vanligt har vi valt ut en blandning av favoritförfattare, spän n   
ande debutanter och oväntade guldkorn som tillsammans ger en läs
upplevelse utöver det vanliga! 

Om du har svårt att välja kan du alltid fråga oss om tips!

TITLAR 2022-2023
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Som medlem i Läslustan får du läsa 55 olika titlar 
för bara 399 kronor. Du väljer själv i vilken 
ordning och vilka böcker du vill läsa och läser  
i din egen takt. 

Byt bok hur ofta eller hur sällan du vill! 
När bokcirkeln är slut, behåller du den bok 
du har hemma. Ju tidigare du går med, desto 
mer tid att läsa. Om du läser alla böckerna, 
kostar en bok min  dre än ett frimärke!

välkommen till ett nytt läsår!
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KRISTINA AHLSTRÖM
Hannas Sweet Deli
Feelgoodroman där mat 
och bakning med dess 
färger, former och dofter 
bjuder läsaren på en kuli
narisk läsupplevelse.

Utkommen

VIOLA ARDONE
Mitt namn är Oliva 
Denaro
Året är 1960 och Oliva 
Denaro är sexton år.
Hon bor i en liten 
siciliansk stad där hon 
ständigt hört sin mamma 
säga: ”En kvinna är som 
en vas. Den som har 
sönder den, får köpa 
den”.
Oktober

KELLY BOWEN
Den hemliga våningen
En spännande skildring 
av krigets Paris med 
två starka kvinnor i 
huvud rollen. Det är en 
häpnads väckande berätt
else om spioneri, mod 
och sann kärlek.

Utkommen

CILLA & ROLF 
BÖRJLIND
Den häpnadsväckande 
historien om Georg
von Ingenting
Längst inne i en djup 
havsvik ligger en liten by 
som heter Skuggsidan. 
Här finns flammande 
kärlek, pyrande oförrätter 
och svartsotad avund
sjuka. 
September

DAMON GALGUT
Löftet
En familjekrönika om det 
moderna Sydafrika, en 
oförglömlig läsupplevelse 
som belönades med 
Bookerpriset 2021.

Utkommen

BONNIE GARMUS
Lektioner i kemi
Kvicktänkt och smart 
roman om Elizabeth
Zott, som lär kvinnor 
hur man lagar mat 
enligt  kemins lagar och 
hur man ändrar status 
quo. Hon lär dem att 
en  kvinnas plats är ute i 
världen.

Utkommen

NATHAN HARRIS
Vattnets sötma
I kölvattnet av slaveriets 
trauman uppdagas en 
historia om förbjuden 
kärlek mellan två
soldater som nyligen 
återvänt hem.

Utkommen

ÅSA HELLBERG
Inte utan min syster
Systrarna Anna och 
Cornelia växer upp på
en fattig gård utanför 
Fjällbacka. Trots detta får 
de chans att utbilda sig 
och möter en ny värld   
på gott och ont.

Utkommen

WENDY HOLDEN
Den kungliga 
guvernanten
I sjutton år tjänade 
Crawfie den kungliga
familjen. Men hennes 
hängivenhet och lojalitet 
betydde ingenting när 
ett upplevt svek fick allt 
att rasa.

Oktober

JONAS JONASSON
Profeten och idioten
En udda trio har bråttom. 
Innan jorden går under 
ska de hinna till Rom där 
Johan ska ge sin store
bror ett sanningens ord 
och en örfil. Givetvis går 
ingenting som planerat.

Utkommen

DENIZE KARABUDA
Ambassadören på 
Portland Place
En rapp romantisk 
komedi om att drabbas 
av kärlek och ostoppbar 
passion mitt i livet.

Utkommen

CECILIA KLANG
Kan innehålla spår av 
Tommy Roos
En roman om det lilla 
livets stora händelser.  
En slags powerballad i
romanform, en stämsång 
om den man önskat att 
man blivit och den man 
faktiskt blev.

Utkommen

DANIELA KRIEN
Kärlek i fem akter
En roman om vad som 
finns kvar efter att
kvinnor har uppfyllt sina 
roller som fruar, mödrar, 
vänner, älskare, systrar 
och döttrar.

Utkommen

ANNA  
LAESTADIUS LARSSON
Törnrosens triumf
Det är sommaren 1848 
och Sophie Sager har 
lämnat åren som guver
nant på landsbygden för 
ett liv i storstaden.

Oktober

CLAIRE LOMBARDO
En lyckligare tid
Ett drabbande familje
drama som spänner över 
40 år och handlar om  
livet, kärleken, familje
band och systerskap.

September

MARIE-LOUISE MARC
Tjejmiddagen
Maria, Gabbi och Rakel är 
bästa vänner, men under 
en tjejmiddag avslöjar 
Gabbi att hon har en 
affär med en gemensam
bekant. Och det kanske 
hon inte är ensam om...

Utkommen

ULRIKA NORBERG
Tvekan är för veklingar
En gång levde Lilian ett 
liv i sus och dus, nu är 
hon pensionerad och det 
händer inte så mycket. 
Tills hon träffar Vera och 
Sally och trion bestäm
mer sig för att ändra på 
saker och ting.

September

ASLAK NORE
Havets kyrkogård
Roman om en norsk 
familjedynasti och
maktkampen som upp
står i dödens kölvatten. 
Det är en romantisk och 
tragisk resa längs den 
norska kusten i dåtid och
nutid.

November
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MAGGIE O’FARRELL
Lucrezias porträtt
Florens, 1550tal. 
Lucrezia de Medici, en 
av storhertigens döttrar, 
är nöjd med sin till
bakadragna tillvaro i 
palatset, tills hon en
dag tvingas gifta sig.

Oktober

VALÉRIE PERRIN
Färskt vatten till 
blommorna
En förtrolig och innerlig 
roman om en kvinna som 
envisas att tro på lycka 
mot alla odds. Bästsälj
ande roman i Frankrike 
och Italien.

Utkommen

KATE QUINN
Diamantögat
Året är 1937 och i Kiev 
kretsar Ljudmila
Pavlitjenkos liv kring 
sonen och studierna  
men Hitlers invasion av 
Ukraina och Ryssland 
vänder upp och ner på 
hennes tillvaro.

September

JESSICA REDLAND
Kärlek på Hedgehog 
Hollow
När Samantha Wishaw 
tvingas se sitt livs kärlek 
gifta sig med en annan 
kvinna, som dessutom 
är hennes kusin, är hon 
redo att ge upp hoppet 
om att finna kärleken 
igen.

September

ALEX SCHULMAN
Malma station
Fem personer är på 
tågresa genom Sverige:
ett gift par i kris, en en
samstående far och hans 
dotter, och en kvinna 
som söker svaret på en 
gåta som hennes mamma 
lämnat efter sig.

September

LEILA SLIMANI
De andras land
Amine Belhaj är en stilig 
marockan som strider 
i den franska armén. 
Mathilde är en envis 
kvinna från Alsace som 
längtar bort. Kriget för 
dem samman.

Utkommen

ELIZABETH STROUT
Åh William!
Lucy har nyligen blivit 
änka och navigerar i
tillvaron som ensam
stående mor till två
vuxna döttrar. Då hör 
hennes exman av sig
och ber henne om hjälp.

September

LINN ULLMANN
Flicka, 1983
Paris 1983. Hon är 16 år 
och på en lapp har hon 
adressen till den trettio 
år äldre fotografen. 
Nästan fyrtio år senare 
försöker den vuxna  
kvinnan förstå flickan 
som en gång var hon 
själv.

Oktober

September

CHRIS WHITAKER
Slutet blir vår början
För 30 år sedan blev 
Vincent King en mördare. 
Nu har han släppts från 
fängelset och är tillbaka i 
sin hemstad Cape Haven,
Kalifornien.

Utkommen

NITA PROSE
Städerskan
Molly är städerska på det 
anrika Regency Hotell. 
Hon är exceptionell på 
sitt jobb, men har svårt i 
kontakten med andra
människor. Charmig 
spänningsroman med
udda hjältinna.

Utkommen

PETRA RAUTIAINEN
Ett land av snö och aska
En berättelse om tystad 
historia och samernas  
förtryck, om mänsklig  
bruta litet och om 
över levnad i andra 
världskrigets
Finland.

Utkommen

JAN-PHILIPP SENDKER
Hela världens tårar
18åriga Niri och hans 
familj är illegala invand
rare i en asiatisk mång
miljonstad. Där lever de 
ett enkelt men tryggt liv 
som tjänstefolk hos en 
välbärgad familj. Tills
pandemin slår till.

Utkommen

KIRSTEN THORUP
Intill vanvett,  
intill döden
Kärlekens vanvett, och 
krigets… De polerna
möts i en roman med 
stark tidskänsla från
Tyskland, hösten 1942.

Utkommen

PIP WILLIAMS
De förlorade ordens bok
Denna roman, som är 
baserad på verkliga
händelser, är en tanke
väckande hyllning till  
orden och till språkets 
makt att forma och 
förändra vår värld.

JESPER WUNG-SUNG
Kvinna sedd bakifrån
Ida Ilsted och Vilhelm 
Hammershøi träffas
när Idas bror Peter tar 
med sig konstnärsvännen 
hem på sommarlov.  
Det blir starten på ett liv 
tillsammans.

September

MARLENE 
VAN NIEKERK
Triomf
Johannesburg, 1994. 
Den vita familjen Benade 
känner förändringens 
vindar blåsa när Sydafrika 
står inför sina första
demokratiska val.

September

ADA WESTER
Drömmar till salu
Vad gör man om man 
ärver ett hus i en
sörmländsk byhåla? 
Renoverar och säljer
med vinst, förstås. Men 
så blir man plötsligt
en del av husets historia.

Utkommen

HELENA 
VON ZWEIGBERGK
1959: Ingrid och Georg - 
en kärlekshistoria
Om en kvinna och en 
man med helt olika 
bakgrund, som försöker 
dela sina drömmar om 
en ljusare framtid och ett 
modernare sätt att leva 
och älska.

Utkommen
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HÅKAN NESSER
En främling knackar på 
din dörr: och två andra 
brottstycken från  
Maardam med omnejd
I Maardam fortsätter  
brotten att begås och  
kommissariens efter
trädare Jung gör sitt 
bästa för att lösa
dem.

Utkommen

LUCINDA RILEY
Morden i Fleat House
En elev hittas död i Fleat 
House på St Stephen’s   
en avlägset belägen
internatskola i Norfolk, 
och polisen börjar nysta 
i något som visar sig vara 
mörkare än man kunnat 
ana.

Utkommen

JENNY ROGNEBY
Medlaren
Första delen i en ny 
spännande serie där
kriminologen Rogneby 
ställer sig frågan vem 
som är offer och vem 
som är gärningsman?

September

YRSA 
SIGURDARDOTTIR
Avgrunden
En ung, rik investerare 
hittas hängande i en
snara på den gamla 
avrättningsplatsen
Gálgahraun, och det är 
uppenbart att det inte 
rör sig om ett självmord.

Utkommen

ANNA FREDRIKSSON
Minnesförlusten
En kvinna vaknar upp på 
sjukhus utan minne.  
En IDhandling visar att 
hon heter Klara och är  
37 år, men varför har hon
hittats skadad och livlös 
ute till havs?

Utkommen

JOHANNE  
HILDEBRANDT
Kvinnan som försvann: 
Operation MUA 214
En i högsta grad aktuell 
och klaustrofobisk
thriller om rysk infiltra
tion inom svensk under
rättelsetjänst. Som en 
svensk Homeland!

Utkommen

ULF KVENSLER
Sarek
Tre vänner som brukar 
fjällvandra tar på årets 
tripp till Sarek med en 
fjärde person. Det visar 
sig vara ett ödesdigert 
beslut som kommer att 
förändra deras liv för 
alltid.

Utkommen

LIZ MOORE
Flod av döda själar
I ett område i  
Philadelphia som brottas 
med utbrett drogmiss
bruk har två tidigare 
oskiljbara systrar hamnat 
på motsatta sidor av 
samhället.

Utkommen

VICTORIA DOWD
Den smarta kvinnans 
handbok i mord
Det som egentligen 
skulle bli en mysig helg 
på landet för Pandora 
Smarts bokklubb blir
istället till ett mysterium 
då en död kropp hittas på 
hotellet där de bor.

Septembersp
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KAMILLA ORESVÄRD
Cirkusprinsessan
Affärsmannen Fredrik 
Wallin hittas mördad
i sin villa utanför  
Göteborg och hans 
flickvän Greta Leikler  
 även känd som Cirkus
prinsessan  döms för 
mordet.

Utkommen

tre överraskningar!
I årets Läslusta har vi tre titlar  
som din lokala butik själv väljer ut.  
Det kan vara lokala favoriter, pris
tagare eller andra böcker som gör 
den här listan ännu mer komplett.  

Hör efter i din butik om vilka titlar 
som just de valt ut!

53 54 55

KATARINA BIVALD
Morden i Great Diddling
Författaren Berit Gardner 
har dragit sig tillbaka 
till en stuga i Cornwall. 
I byn långt från idylliska 
kustcaféer och turister 
hoppas hon finna lugn 
och ro, men så sker ett 
mord på en tebjudning...

Utkommen

Nobelpriset i litteratur  
tillkännages i oktober, 
kort efter det sätter vi in 
en titel av författaren.

Oktober
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