
Nya bokcirkelkassar på Luleå Stadsbibliotek ht 2021 

 
Bladet från munnen av Elsie Johansson 

Ta bladet från munnen och våga sjunga ut, är vad den här berättelse- och samtalsboken handlar 
om. Vid 90 års ålder anser författaren det vara på tiden att lämna alla konventionella, artigt 
undvikande och anpassade attityder och gå rakt på sak ifråga om för henne, med sin bakgrund 
och ålder, så känsliga ämnen som bland annat religion och sexualitet. 
 
I föreliggande berättelser ger hon med friskt mod, och inte sällan en befriande humor, läsaren 
inblick i ett antal nutida, djupt berörande och diskutabla levnadsöden.Bladet från munnen är en 
annorlunda bok där författaren själv är närvarande hela tiden, inte minst som samtalspartner. 
 

Cykelbudet av Anders Teglund 
Vilka är de rosa buden som svischar förbi i staden? Pandemin har drabbat kulturarbetaren 

Anders Teglund hårt. Ur en vilja att dokumentera samtiden och för att sysselsätta sig när 

kultursektorn tvärbromsat tar han jobb som cykelbud på Foodora. Parallellt med budjobbet 

försöker han hitta nya sätt att nå ut med sin musik. 

 

Med tiden tar han sig djupare in i företagets strukturer och den mobilisering av fackligt arbete som 

pågår. Ju fler bud han träffar som delar med sig av sin historia, desto viktigare blir det att fortsätta 

cykla och att fortsätta skriva. Cykelbudet skildrar ett drygt års arbete från sadeln. Det är en bok 

om prekariatet, drömmar och om att anta en ny yrkesidentitet. Men också om att cykla sig igenom 

en kris. 

 
Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki 
"Sommarens underbaraste läsning" Jenny Lindh, DN 

"Vilken sällsynt pärla till läsupplevelse! Och jag tänker lite vemodigt att hädanefter kommer alla 

andra böcker att kännas som meningslösa tidsfördriv." Kerstin Westin, Alingsås Tidning 

 

Vad kan en fyrtioårig barnlös kvinna göra med sitt liv? Gå i historiska kvinnors fotspår: orädda 

upptäcktsresande, begåvade författare och passionerade konstnärer. Mia Kankimäki säger upp 

sig från sitt jobb och hyr ut lägenheten för att resa till Tanzania och följa Karen Blixen; hon reser 

till Japan för att se hur den världsberömda konstnären Yayoi Kusama lever. I Florens söker hon 

bortglömda renässanskonstnärer på Uffizierna. Kankimäki inspireras av äldre tiders äventyrare, 

som Nellie Bly, amerikanskan som 1890 reste jorden runt på 72 dagar med bara en handväska. 

Om de här kvinnorna klarade sig i världen för hundra år sedan, varför inte hon? 

 

Kvinnor jag tänker på om natten är dels reseberättelse, dels självbiografi, hejdlös kvinnohistoria 

och en bok för alla som någonsin velat resa till de platser de läst om. 

 
Löpa varg av Kerstin Ekman 

Då kom han ut. Han gjorde det med en självklarhet som var lätt att begripa; den här världen var ju 
hans. Han kom fram ur skogen lite längre bort än där skidspåret gick. Han ställde sig i myrkanten 
mellan en enbuske och en förkrympt tall. Han såg uppmärksamt ut över myrens lilla snövidd, 
vände på huvudet så att jag såg profilen med den ädla nosen, den branta pannan och öronen 
som stod opp. 
 
Ulf Norrstig, pensionerad jägmästare, är den som berättar i Kerstin Ekmans täta historia om en 
mans förändrade relation till jakten och skogen, till minnena och det egna åldrandet... 
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