
Bli med til Georgia i starten 
av 1900 tallet for en 
familiesaga utenom det 
vanlige. Vi følger en familie 
som ved hjelp av en 
hemmelig sjokoladeoppskrift
skaper et navn for seg selv. 
Vi møter først Stasia som i
mellomkrigstiden får en
sjokoladeoppskrift fra sin far,
sammen med en advarsel. Hun skal
ikke selv drikke sjokoladen da det
bringer uhell med seg. Vi følger
kvinnene i familien mens historiske
hendelser flettes inn i en fengslende
og begivenhetsrik roman. 

Nino Haratischwili - Aschehoug

Bli med til India. Jivan, en 
muslimsk jente fra slummen 
som blir beskyldt for å ha 
stiftet en togbrann som tar liv 
av 104 mennesker, på grunn 
av noe hun postet på Facebook
I romanen følger vi Jivan, hennes
tidligere gymlærer PT Sir og Lovely,
en bekjent av Jivan. Både PT Sir og
Lovely har informasjon som kan
redde Jivan, men det betyr at de må
ofre noe de ønsker seg.
Forfatteren setter søkelys på
medienes makt, mennesker natur og
politikkens bakside. 

Megha Majumdar - Solum bokvennen

Det åttende livet (til Brilka)
 

Det brenner
 

Anbefalt av Pia

Anbefalt av Pia



I denne romanen møter vi 
Sofia, 39 år og osloborger. 
Hun har ikke helt orden på 
livet sitt, og vet ikke hva hun 
vil. For tiden lever hun på 
stipend. Hun har ikke noe godt
forhold til foreldrene sine og holder
avstand til begge helt til det viser
seg at faren har fått kreft. 
Romanen handler om mangfold.
Settingen hverdagslig, urban og noe
politisk. Hendelsesforløpet er lineært,
men med tilbakeblikk på egen
oppvekst. En roman med humoristisk
snert og godt språk. 

Iram Haq - Cappelen Damm AS

Hva jeg snakker om når jeg 
snakker om far
 
I dette essayet møter vi 
forfatteren Haruki Murakami i 
det han mimrer om sin barndom. 
Murakami prøver å bli kjent med flere
sider av faren. Han tar farvel med
faren, og forsoner seg med at enhver
må vokse opp i sin egen tid, få sine
egne erfaringer og selv om man ikke
alltid skjønner hverandre er det et
bånd.

Et fint lite utsnitt fra en annen tid
som gir rom for tanker og refleksjon.

Pax forlag - Haruki Murakami - 2020

Uelsket
 

Å forlate en katt
 

Anbefalt av Pia

Anbefalt av Pia



Forfatteren vokste opp i Tyskland
flere tiår etter andre verdenskrig.
Hun flyttet til USA, og gjennom
denne fortellingen prøver hun å bli
kjent med fortiden. Det handler om
identitet og å høre til og dermed
også å forstå seg selv bedre. Om å
få være glad i landet sitt og samtidig
snakke om det som ikke har vært
bra. En bok man vil huske å ha lest.
Nora Krug - Spartacus Forlag AS

Heimat – Et tysk familiealbum

Bob
 

Denne boken må sies å være
en annerledes og original
leseopplevelse. Det er en
memoarbok fortalt med bilder
og illustrasjoner laget av
forfatteren. 

 

Bob har akkurat startet på 
voksenlivet, sammen med 
kjæresten flytter han til 
Vanløse inn i en trang leilighet. 
Hun studerer, og han får en 
liten deltidsjobb. Men hva er det
egentlig Bob bruker dagene til? Og
hvordan har han det egentlig? 
Helle Helle er en av Danmarks meste
anerkjente samtidsforfattere. Gjennom
hennes knappe skrivestil blir vi kjent
med hennes karakterer på en helt
spesiell måte, kun gjennom korte
beskrivelser av hverdagslige samtaler
og gjøremål. Denne lille romanen om
Bob er stor skrivekunst.

Helle Helle - Oktober Forlag
 

Anbefalt av Lena

Anbefalt av Lena



Fra 1752 til 1758 ble 31 
personer henrettet i Norge. 
Dette historiene deres.

Detaljrik, morbid, systematisk 
og med humoristisk snert. Gir oss 
også et levende bilde av livet i Norge 
på 1750-tallet. Et must for
historieinteresserte, slektsforskere. 

Forfatteren er med i
Henrettelsespodkasten sammen med
Kyrre Holm Johannessen.

Torgrim Sørnes - Forlagshuset Vest AS

Noen kidnapper Norges
statsminister, og med det 
starter en snøball, fylt opp 
med action og spenning, å 
rulle. 
De som står bak ugjerningen 
tvinger makthavernes krisestab, til å 
spille et parti sjakk, med
statsministerens liv som innsats. For
hver brikke forbryteren slår ut, dør
en fremtredende person i norsk
samfunnsliv. Politiet jobber på
spreng for å løse saken, imens faller
brikkene, en etter en …
En sannsynlig historie? Neppe, men
du så spennende og godt skrevet.
Klarer du å legge fra deg denne?

Johan Høst - Vigmostad & Bjørke AS

En nasjon i sjakk
 

Et villnis av redsler
 

Anbefalt av Lena

Anbefalt av Linn



Enken Dina er syerske, og 
da øynene svikter, ansetter 
hun skredderne Ishwar og 
hans nevø Om til å være 
«hennes øyne» og hjelpe til 
med å sy kjoler til et eksportfirma.
   
Produksjonen foregår i Dinas leilighet.
Samtidig får hun også studenten Maneck
som leieboer, han er sønnen til en gammel
skolevenninne, og leier leilighetens eneste
soverom. Det er disse fire vi følger og blir
kjent med i boken, deres ulike
utfordringer, fremtidshåp og opplevelser. 

Varm, vond og viktig. En dannelsesroman
med unntaks-tilstanden i 1975 som
bakteppe.

Rohinton Mistry - Aschehoug

Det er sommer, lyst hele 
døgnet, lyset siver inn i alle 
sprekker, og gjør innbyggerne 
søvnløse. 
   
En turist har kommet til øya 
for å lete opp en lege hun gikk 
til sengs med på en konferanse. Men, på
en fjelltur datt hun ned i en kløft og hun
ligger nå på distrikts-sykehuset med to
brukne ben, og blir pleiet av legens kone.
Schizofrene Sivert skal overføres
psykiatrisk, men ligger på et
firemannsrom overlatt til sine
vrangforestillinger. 
Dette er Leine med overskudd. Leken, lett,
men ikke enkel, morsom og full av energi.

Kim Leine - Cappelen Damm

De søvnløse
 

Balansekunst
 

Anbefalt av Linn

Anbefalt av Linn
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Bibliotekarene ved 
Ullensaker bibliotek graver fram

godbiter fra hyllene
Både nye og gamle, morsomme og

spennende, fine og triste
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