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Inställd resa till Sabarmati av Majgull Axelsson   Luleå 
En mor som inte är en mor. En dotter som inte är en dotter. Lykke är en ganska bitsk 
gymnasielärare i Nässjö, Fatima ett hittebarn från Indien som än en gång har blivit övergiven, nu 
av adoptivföräldrarna. Hon vet egentligen bara en sak om sig själv: att hon inte heter Fatima. När 
hon som nyfödd hittades vid floden Sabarmatis strand fick hon namnet Meera. Det bär hon som 
en hemlighet, ända till den dag då hon som 18-åring sätter sig på ett tåg, fast besluten att aldrig 
komma tillbaka. 
 
Lykke blir kvar i Nässjö och försöker fortsätta sitt liv, trots mycket grubblande. Var det fel av 
henne att gripa in och ta hand om Fatima? Blev hon en misslyckad mamma, eftersom hon helt 
enkelt inte var mamma? Vart tog flickan vägen? Varför hör hon aldrig av sig? "Med hjärtskärande 
autenticitet och saklig precision återskapas deras olika livsöden. /.../ en omskakande berättelse, 
som griper tag i mig och berör mig i mitt innersta." Skånska Dagbladet 

Överlevarna av Alex Schulman    Luleå 
Han trycker telefonen hårt mot örat. Varför ingriper han inte? Han ser ner för slänten som mynnar 
ut i sjön. Han ser ladan och bastuhuset och uteplatsen med de vita plaststolarna, grusstigen som 
leder upp för berget. Han ser konturerna av bröderna som försöker döda varandra, en enorm 
slutscen vid det vattenbryn som varit fonden för hela historien. Det är ingen värdig final, men 
kanske väntad. Hur hade de annars tänkt att detta skulle sluta? 
 
Tre bröder åker tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet som ingen av dem besökt 
på tjugo år. Alex Schulmans "Överlevarna" är en roman om att återuppleva sin barndom som 
vuxen.  Nominerad till Svenska Dagbladets Litteraturpris 2020 

Året med 13 månader : en dagbok av Åsa Linderborg  Luleå 
Året med 13 månader är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018. Det är ett dramatiskt år i 

Sverige, med stora konflikter runt populismen, yttrandefriheten, metoo och Svenska Akademien. 

Under detta dagboksår intar Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg en egen, kontroversiell 

position. Ett par månader innan hon fyller femtio år, blir hon lämnad av mannen hon älskar. Fyra 

dagar senare anklagas hon för ett självmord. Barnet i uppväxtskildringen Mig äger ingen är nu en 

vuxen kvinna som måste hantera två kriser, en privat och en professionellt. Det är en 

självprövande, polemisk skildring av offentligheten och en kvinna i dess mitt, av 

ställningstaganden, svek, tvivel och känslor kring mediernas makt och det oundvikliga åldrandet. 

 

"Syns det på mig att jag lever ensam? Förut kunde jag beställa ett bord på KB bara för mig 

själv…. Det gör jag inte längre. Efter jobbet går jag hem till mig, där ingen mer än jag funderar 

över hur jag lever mitt liv." 

 

Jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm  Luleå 

"Anna-Karin Palms bok om sin mamma är en varm och samtidigt skarp bok som går in i dessa 

motstridiga känslor med öppna ögon." Aftonbladet 

"Du säger: 'Vad heter din mor nu igen?' Jag svarar: 'Det är ju du. Du är min mor.'" 

 

I "Jag skriver över ditt ansikte" följer Anna-Karin Palm sin mors gradvisa försvinnande in i 

Alzheimers sjukdom, och försöker förstå mammans livshistoria och hur den påverkat henne själv 

och familjen. Det blir en berättelse om klassresa och livshunger, om familjehemligheter och en 

komplicerad mor-dotter-relation, som till slut kan landa i ett slags försoning. 

 

Anna-Karin Palm reflekterar över minne, skrivande och hur ett livs berättelse formas. "Jag skriver 

över ditt ansikte" är en stark och berörande skildring av ett kvinnoöde, men också av en familj 

som förändras i dödens närhet. 
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Lisa och Lilly : en sann kärlekshistoria av Mian Lodalen          Övertorneå 
Lisa och Lilly smiter hemifrån och möts första gången en varm sommarkväll på en hemlig dans 

vid Årstaviken. Drygt ett år senare, i september 1911, hittas deras sammanbundna kroppar i 

Hammarby sjö. Mot en fond av den dynamiska tiden kring förra sekelskiftet, i ett Stockholm som 

då mer än något annat var kvinnornas, ungdomarnas och arbetarnas stad, följer vi Lisa och Lilly 

under deras omtumlande sista år i livet. 

 

I denna kärleksroman, baserad på verkliga personer och omfattande research, ger Mian Lodalen 

upprättelse åt de två unga arbetarkvinnornas magnetiska och förbjudna förälskelse. 

Dottern : en berättelse om folkhemmets upplösning av Lena Andersson 
I Brunnsvikens vattenbryn simmar kricka, vigg och brunand. De kommer att simma där om tusen 

år också, tänker Elsa. Hon säger att när faderns aska nu läggs i jor den bredvid Sveas, som 

lades bredvid Gunnars, som lades bredvid Gunnars bröder och mor, då är han den siste av dem 

som kommer att ligga under en gravsten. De stannar och ser ut över vattnet. Hon säger att fadern 

nog tyckte om tanken på den där stenen, det solida i den. Så nära materien var han att den 

liksom lösgjorde sig ur det materiella och blev till idé. Dottern är Lena Anderssons uppföljare till 

den hyllade romanen Sveas son. Nu möter vi folkhemmets barnbarn. Inte minst får vi följa 

Ragnars dotter Elsa på hennes väg ut i livet, från barnets undran inför världen till den unga 

kvinnans konfrontation med tidens nya idéer och tänkesätt. Alltmedan folkhemmet, såsom 

hennes far såg det, sakta löses upp och dess syn på människan, samhället och tillvaron på alla 

sätt utmanas.        Övertorneå 

 

Binas historia av Maja Lunde      Piteå 

Tre berättelser ur olika tidsåldrar vävs ihop till samma slutsats: utan bin är mänskligheten 

förlorad. 

 

I 1800-talets England kämpar familjefadern William med sin status som framträdande biolog men 

blir hela tiden omsprungen av andra forskare. Ska hans revolutionerande bikupa äntligen säkra 

försörjningen och äran? 

 

I USA har Georges familj varit biodlare i generationer men år 2007 börjar det hända något som 

slår ut bisamhällen över hela landet. Bidöden är ett faktum och ingen förstår varför. Kan sonen, 

som har helt andra framtidsplaner, bli gårdens räddning? 

 

Det är år 2098 och kinesiska Tao lever i en värld där bina helt dött ut, med svältdöd och 

världskrig som följd. För att överleva tvingas befolkningen handpollinera fruktträd. Tao bär på 

drömmen att hennes egen son ska bli en av de utvalda som får gå i skolan, men ambitionerna 

leder till en oförklarlig tragedi.  

"Binas historia är komplex och ytterst välskriven, därtill spännande som en psykologisk thriller." 
Svenska Dagbladet 
 

Manhattan beach av Jennifer Egan      Luleå 
New York, 1930-tal. Efter att Anna Kerrigans pappa försvunnit under oklara omständigheter 

tvingas hon axla ansvaret för familjen. När kriget bryter ut får hon jobb på skeppsvarvet och blir 

sedan varvets första kvinnliga dykare, samtidigt som letandet efter fadern leder henne till 

gangstern Dexter Styles och hans glamorösa värld. Manhattan Beach är Jennifer Egans hyllade 

återkomst till det episka berättandet. Det är en roman om kärlek och gangsters - en levande 

historisk noir med oförglömliga karaktärer. 

 

 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mian%20Lodalen
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lena%20Andersson
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Maja%20Lunde
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jennifer%20Egan

