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Richard Adams –
Den långa flykten
• Kanske mer känd som den 

engelska originaltiteln Watership 
Down

• Utgiven första gången 1972

• Tidlös berättelse om kampen 
mellan frihet och förtryck, om 
att tvingas lämna sitt eget 
sammanhang och om vikten att 
våga ta kampen mot de onda 
krafterna

” - Hassel sade han hastigt, det är ett stycke slätt trä. Den här 
måste ha drivit nerför floden. Alltså flyter den. Vi kunde sätta 
Femman och Koppen på brädan och få den att flyta igen. Den 
kunde gå över floden. Förstår du?

Hassel hade ingen aning om vad han menade. Björnbärs flöde 
av uppenbart struntprat tycktes bara strama åt nätet av fara 
och förvirring. Som om Kronans ilskna otålighet, Koppens rädsla 
och hunden i närheten inte vore tillräckligt mycket att tampas 
med - nu hade den klokaste kaninen bland dem tydligen mist 
förståndet. Hassel var nära förtvivlan.”



John Ajvide Lindqvist –
Låt den rätte komma in

• Skräckroman som utspelar sig i 
Sverige år 1981

• När kroppen av en tonårig pojke 
hittas, tömd på blod, börjar 
rykten om ritualmord sprida sig

• Ännu anar ingen vad det 
verkligen är frågan om…

”Blodet sprutade i stötar ur den öppna artären 
och plaskade mot soffans bruna skinn. 
Kvinnan skrek och fäktade med händerna, rev 
ner filten från bordet. En pust av mögelost 
fyllde näsborrarna när Eli kastade sig raklång 
över kvinnan, tryckte sin mun mot hennes 
hals, drack i djupa klunkar. Kvinnans skrik skar 
i öronen och Eli släppte hennes ena arm för att 
kunna lägga en hand över hennes mun.”



Susanna Alakoski -
Svinalängorna

• Svinalängorna – ett nybyggt 
bostadsområde under 70-talet 
som fyllts med invandrare och 
låginkomsttagare

• Här växer Leena upp – i ett hem 
präglat av faderns missbruk

• Roman om klass, integritet och 
kön

” Bakfyllan luktade formalin. Vårt hem var i ständig 
förvandling. Ibland fanns det väggar som skylde våra 
läten, andra dagar bodde vi på ett öppet torg. 
Handtaget till vår dörr var tidvis helt avsågat. Ingen 
ställde några bra frågor. Det enda jag kunde göra var 
att fortsätta gå till skolan och att be.
Jag bad till Gud att Gud skulle finnas.
Var inte Polisen tvungen att göra något?
Ambulansen?
Doktorn?”



Louisa May Alcott –
Unga kvinnor

• Utgiven år 1868

• Tre systrar växer upp i 1860-
talets USA

• Vardagsliv, framtidsdrömmar 
och romantik – en historia om 
att göra så gott du kan efter de 
förutsättningar du har

” … jag tycker det är så tråkigt att se allting trassla 
till sig när ett litet ryck i trådarna här och där skulle 
reda ut alltsammans. Jag önskar, att man kunde gå 
med strykjärn på huvudet, som hindrade en från att 
växa upp. Men det blir rosor av rosenknoppar och 
katter av kattungar – är det inte ledsamt?”



Sherman Alexie –
Mitt liv som 

halvtidsindian
• Junior är den största nörden i Spokane-

reservatet

• En dag uppmanar Juniors lärare honom 
att lämna reservatet och testa lyckan 
utanför

• Han byter till en helvit medelklasskola 
utanför reservatet där de enda 
indianerna är han själv och skolans 
maskot…

” Att pendla mellan Reardan och Wellpinit, mellan den 
vita småstaden och indianreservatet, fick mig att känna 
mig som en främling.
Jag var halvindian på ena stället och halvvit på det 
andra.
Det kändes som att det var mitt jobb att vara indian. 
Fast det var bara ett deltidsjobb och det var uselt 
betalt.”

MAG



Elaf Ali –
Vem har sagt något 

om kärlek?
• Blandning av biografi och 

reportage om hedersförtryck

• En uppgörelse med sin barndom 
och sina föräldrar – och ett 
system som förtrycker 
flickor/kvinnor i väldigt stor 
utsträckning

”Det är extremt svårt att få en övergripande bild av hur många 
som utsätts för hedersvåld och förtryck i Sverige, hur många 
som gifts bort mot sin vilja och hur många som mördas i 
hederns namn. Mörkertalet är som sagt stort eftersom de 
utsatta ofta inte vågar kontakta myndigheter av rädsla att 
deras situation ska förvärras om familjen får reda på det. 
Samtidigt är rättsväsendet beroende av att den utsatta 
berättar, vilket är mycket begärt av offren då de ofta lever 
under samma tak som sin förövare.”

Klassuppsättning



Suad Ali –
Dina händer var 

fulla av liv
• Roman som skildrar en kvinna 

före, under och efter flykten från 
Mogadishu till Sverige

• I hemlandet hade hon allt – i det 
här nya märkliga landet ingenting

• En roman om en priviligierad 
människa som förlorar allt. En 
roman om kärlek, tro och hopp i 
en tid av svåra umbäranden

”Nora fäktade bort insekterna som drogs till hennes 
midsommarkrans. Hon ville kasta den långt bort så att hon 
slapp djuren, men hon hade lovat Sagal att bära den, och när 
hon tittade ut mot folkhavet som var på plats under 
kommunens midsommarfirande, önskade hon att hon och 
Sagal inte varit de enda som stack ut ur den vita massan. Hon 
ville också lägga sig ner på gräsmattan som de andra utan att 
känna ögonen som var fastklistrade på henne.”



Carl Jonas Love 
Almqvist –
Det går an

• Utgiven år 1839

• Kontroversiell när den kom –
författaren blev ”cancelled”

• Romanen handlar om 
glasmästardottern Sara som 
under en ångbåtsresa förälskar 
sig i sergeanten Albert

”I hennes gestalt, där hon stod på golvet, låg härvid ett uttryck 
av stor tacksamhet, förenad med nöjet av ett obegränsat 
förtroende till hans person: och till på köpet låg ändå i det 
uttrycket en ej så liten blandning av kvinnlig skämtsamhet.
Albert svarade intet. Men det var omöjligt för honom, att i 
detta ögonblick icke göra det han gjorde. Han tog henne i 
famn och kysste henne helt hastigt.”

Klassuppsättning



Karin Alvtegen –
Svek

• Två parallella storys som knyts 
ihop till en

• Henrik är otrogen mot Eva – Eva 
beslutar sig för att hämnas

• Jonas har i två år tagit hand om 
sin flickvän som ligger i koma – nu 
börjar han lessna på att hon 
aldrig vaknar

”Aldrig i livet att någon skulle få behandla 
henne så här.
Henrik kunde hon inte komma åt för tillfället.
Linda däremot, hon hade ingen aning om 
vad som väntade henne.” MAG



Laurie Halse 
Anderson –

Skärvor av minnen

• Hayley och hennes pappa Andy 
flyttar från stad till stad i USA

• Andy är krigsveteran och försöker fly 
sina traumatiska minnen

• Nu är de tillbaks i staden de en gång 
kallade sitt hem – och en ny 
bekantskap, Finn, gör allt för att 
komma närmare Hayley

””Tack.” Jag lutade mig mot styret. ”Det var… jag hade 
trevligt.”
Han lutade sig mot bilen. ”Kan vi bestämma oss för att 
kalla det en dejt?”
”Nej.”
”Kan vi kalla det en ganska bra antidejt?”
Jag fnissade. ”Okej.””



Gunnar Ardelius –
Jag behöver dig mer 
än jag älskar dig och 

jag älskar dig så 
himla mycket

• ”Lättläst” kärleksroman skriven på 
ett annorlunda sätt

• Varje sida är ett nedslag i Morris och 
Bettys relation

• Formmedvetet om sex och första 
kärleken

”Det svänger i honom, fram och tillbaka. Att de ska 
stanna hos varandra, tanken på att de inte ska det, båda 
är skrämmande. Hennes hårda nyckelben och det mjuka 
som sluttar. Han kan välja mellan alternativen.” MAG



Arkan Asaad –
Stjärnlösa nätter
• Amàr växer upp i en kurdisk 

familj i en svensk småstad

• Sommaren han fyller nitton åker 
familjen på semester till släkten i 
Irak

• Efter ett besök hos kusinen 
Amira börjar det gå upp för 
honom att detta inte är en vanlig 
semesterresa…

””Jag tänker aldrig gifta mig.” Jag vände ryggen åt dem 
och gick därifrån. Min argument höll inte i deras ögon, inte 
jämfört med alla fördelar de ansåg att ett tidigt giftermål 
hade. Som om ett människoliv bara var en bruksvara. Det 
handlade inte om något annat än vad som var bäst för dig. 
Men vad hände med vad som kändes rätt, eller vad som 
faktiskt var rätt? Varför var det ingen som pratade om 
kärleken? Eller som sade att man inte skulle ha så 
bråttom? Jag kunde inte sluta tänka på det.”

Klassuppsättning



Jay Asher –
Tretton skäl varför
• Hannah Baker har tagit livet av sig

• Clay Jensen får ett paket 
innehållande tretton kassettband

• Där hör han Hannahs röst berätta 
för honom att han på något sätt är 
medskyldig till hennes död

”Varför känner jag mig tvungen att följa med på kartan 
medan hon pratar? Jag behöver inte göra det. Jag 
lyssnar på banden, på vartenda ett, fram- och baksidan, 
det borde räcka.
Men det gör det inte.
”Du öppnade dörren till passagerarsätet, satte dig och 
spände fast säkerhetsbältet. Tack för skjutsen, sade du”.
Jag följer inte med på kartan för att hon vill det. Jag 
följer med för att jag försöker förstå. Vad som än krävs 
måste jag förstå vad som hände med henne.”

MAG



Åsa Asptjärn –
Konsten att ha sjukt 
låga förväntningar
• Emanuel Kent tror sig ha hittat 

hemligheten med livet

• Om du alltid förväntar dig att 
saker ska gå skit blir du aldrig 
besviken

• Kommer han lyckas med årets 
målsättning att bli mer populär?

”Jag heter Emanuel Kent Sjögren, går i nian och har 
en vän. Jag har aldrig kysst någon. Jag vill bli er 
andlige vägledare. Varför?
Se det så här: om jag gör misstagen så slipper ni. 
Eller ännu bättre: ta del av mitt halvkassa liv och 
gör sedan tvärtom.”

Klassuppsättning



Åsa Asptjärn –
Rimligt lyckade 

ögonblick
• Emanuel Kent är tillbaka – nu 

har han börjat gymnasiet

• Efter alla misslyckanden i 
högstadiet har han nu chansen 
att börja om – att skapa 
Emanuel 2.0

””Jag har varit mig själv i sexton år. Det är 
dags att testa något nytt.”
”Har du träffat någon?” Hon låter nyfiken. Det 
ilar till i magen och en varm våg sköljer upp 
över kinderna. 
”Ne…”, börjar jag men sedan övergår det 
irriterande nog i ett förtjust fniss. Vanja är tyst 
i några sekunder.
”Naaaw, Emanuel. Går hon i din klass, eller?””



Jane Austen –
Förnuft & känsla
• Jane Austens första roman, 

utgiven år 1811

• Handlar om tre systrar som bor 
tillsammans med sin mor efter 
faderns död

• Intressant inblick i livet för över 
200 år sedan

” Ju mer jag känner till världen, desto mer är jag 
övertygad om att jag aldrig kommer att se en man 
som jag verkligen kan älska. Jag behöver så 
mycket!”



Jane Austen –
Stolthet och fördom

• Relationer och intriger i den 
brittiska adeln, skriven år 1811

• Vi följer familjen Bennet, med 
den röda tråden att modern i 
familjen försöker gifta bort sina 
fem döttrar

• Vår huvudperson, Elisabeth, vill 
inte helt rätta sig i ledet…

”Människor själva förändrar så mycket att det finns 
något nytt att observera i dem för alltid.”



Jane Austen –
Övertalning

• Sista romanen Austen skrev, 
utgiven år 1818

• Anne Elliott övertalades en gång 
att bryta sin förlovning med 
sjökaptenen Frederick Wentworth

• Nu möts de igen, åtta år senare…

”Jag hatar att höra dig tala om alla kvinnor 
som om de vore fina damer i stället för 
rationella varelser. Ingen av oss vill vara i 
lugna vatten hela livet.”



Majgull Axelsson –
Jag heter inte Miriam

• När familjen samlas på Miriams 85-årsdag 
tror de nästan att hon blivit dement –
varför skulle hon annars säga att hon inte 
heter det alla vet att hon heter?

• Det är dags att berätta den andra 
sanningen…

• … om Auschwitz och Ravensbrück. Om de 
mest föraktade. Om Anuscha och Didi. 
Och om hur människor i det fridfulla 
Jönköping gick ut för att jaga tattare, tio år 
efter Kristallnatten.

”Och så kom den. Tröttheten. Utmattningen. Uppgivenheten. 
Den väller in på samma sätt som alltid, buren på en våg av 
hemligheter och minnen, vräker sig över henne, får henne att under 
ett ögonblick eller två känna hur skelettet brister, hur ryggraden 
pulvriseras, hur nackens kotor förvandlas till grus och ingenting.”



Moa Backe Åstot –
Himlabrand

• Ántes liv präglas av de samiska 
traditionerna

• För honom är det självklart att han 
– som familjens enda barn – ska 
fortsätta arbetet med renarna

• Men plötsligt finns det något annat 
som dyker upp i huvudet –
känslorna för bästa vännen Erik har 
utvecklats till något större…

• … men vad skulle de andra säga om 
de visste?

”Hjärtan, streckgubbar och könsorgan. 
Ett hakkors. Philip hjärta Tova. Kuk. 
Motherfucker. Bög.
Jävla fucking bögjävel.”

Klassuppsättning



Fredrik Backman –
Björnstad

• Vad betyder ett lag för en stad? 
Vad betyder en sport för en familj? 
Vad betyder en enda match för ett 
samhälle som kämpar för sin 
överlevnad?

• Allt. Det betyder bara allt.

• Berättelsen om en liten plats med 
stora drömmar och idrottens kultur 
– med allt vad det innebär

”Man kan inte bo i den här staden, Maya, 
man kan bara överleva den.”



Fredrik Backman –
En man som heter Ove

• Backmans debutroman som tagit 
världen med storm

• Underhållande berättelse om en 
sur gubbe som heter Ove

• Översatt till massa språk, 
filmatiserad och allmänt hyllad –
kanske den mest framgångsrika 
boken som kommit ur Sverige på 
många år

”Jimmy har försökt att få alla gemensamt att 
börja kalla Parvanehs och Patricks kök för 
"Dödsstjärnan" och Ove för "Darth Ove". Ove 
begriper inte vad det ska betyda, men han 
misstänker att det är något fullkomligt idiotiskt.”

Klassuppsättning



Marjaneh Bakhtiari –
Kalla det vad fan du vill

• Rolig och tankeväckande berättelse 
om en iransk familjs jakt på Sverige 
och försöken att förstå svenskarna 
och deras beteende

• Skjuter skarpt åt alla håll

• Kritikerrosad när den kom 2005 –
och den håller fortfarande!

”Jag e inte schizofren. Asså jag har inte två identiteter. Visst, jag 
förstår iranier bättre än va du skulle göra kanske. Och svenskar 
bättre än mina kusiner skulle. Men ja e fortfarande en person. 
Förstår du?
Asså, typ, kolla. Du e svensk. Du e tjej. Du en nåns dotter. Eller hur? 
En del saker kan du kanske bara snacka me tjejer om. Och en del 
saker kan du snacka me dina föräldrar om. Och sen e de saker som 
du skulle kunna snacka me vem som helst om. Varför skulle de va ett 
problem om du känner gemenskap me olika typer? Förstår du? 
Ingen kallar daj schizo för de!”



Honoré de Balzac –
Pappa Goriot

• Eugène de Rastignac är en ung student 
från landet, vars önskan är att ta sig in i 
Paris finare kretsar

• Han har inga pengar och inga kontakter, 
utom sin kusin Madame de Beauséant –
som bor granne med den olycklige 
figuren ”Pappa Goriot”

• Rastignac introduceras snart till precis 
den genväg till rikedom han behöver –
men det inbegriper i så fall en annan 
mans död

• Portalverket för realismen och en av den 
franska litteraturens största klassiker

”I denna stad är det inte nog att en kvinna tillfredsställer en mans 
hjärta och sinnen. Hon vet mycket väl att hon har de största 
förpliktelser gentemot den fåfänglighet som livet består av. Där är 
kärleken framför allt skrytsam, oblyg, slösaktig och praktlysten.”



Zulmar Becevic –
Resan som började 

med ett slut
• Året är 1992 då en 12-årig Nino 

flyr kriget i Bosnien och hamnar i 
Sverige

• Det här är berättelsen om hans 
uppväxt på flyktingboendet

• En kamp för överlevnad men 
också en tid av stark gemenskap 
– berättad på ett humoristiskt 
vis

”Precis som mina polare hade jag en omättlig aptit på äventyr. 
Jag ställde upp på vad som helst när som helst. Dessutom blev 
jag aldrig särskilt ångerfull när vi ställde till med kalabalik. Det 
var så vi såg på saker och ting. Varje sak som vi kände var 
”utanför ramarna” såg vi som ett äventyr, en upplevelse, eller 
ja, kanske till och med som en uppgift som vi måste slutföra för 
att komma vidare i vår tonårsutveckling. Ibland måste man 
göra fel för att så småningom kunna göra rätt. Denna kväll 
gick vi dock alldeles för långt.”



Joseph Bédier –
Tristan och Isolde

• Medeltida berättelse om Tristan och Isolde 
– som tömmer kärleksdrycken och 
drabbas av ödesdiger lidelse för varandra

• De är bundna av magi och förenade av 
passion i ordets ursprungliga betydelse av 
lidande och sjukdom

• Endast döden kan stilla och mätta deras 
lidelse…

”Ädle herrar, behagar det er att lyssna till 
en vacker saga om kärlek och död?”

Klassuppsättning



Victoria Benedictsson –
Pengar

• Boken skrevs som ett inlägg i 
kvinnosaksdebatten som bröt 
fram på 1870- & 1880-talet

• Selma Berg, en frejdig 16-åring 
med konstnärsdrömmar, gifts 
bort med en betydligt äldre man

• Det är hennes utveckling från 
naiv ung flicka till mogen kvinna 
som är den röda tråden i boken

”Hennes självbedrägeri ljög fram en 
vrångbild, som i mycket liknade lyckan.”



Frans G. Bengtsson –
Röde Orm

• En dråplig hjältesaga, färgrik, 
spännande och humoristisk - en 
av vår litteraturs stora mästerverk

• Vi följer vikingen Röde Orm och 
hans olika äventyr – allt från 
galärslav i morisk tjänst till 
julkalas hos Harald Blåtand

• Osar av berättarglädje –
uppenbart att författaren har 
roligt!

”Det är illa gjort mot en sjuk man att 
likna honom vid en smålänning.” MAG



Martin Bengtsson –
I skuggan av San Siro

• Biografi om Martins liv som 
ungdomsproffs

• Från debut i Örebros a-lag som 
16-åring, till pojklandslaget, till 
talang i en av Italiens största 
klubbar – till självmordsförsök

• Skakande berättelse om 
fotbollens baksida

”En annan del av proffslivets vardag, var det faktum 
att man plötsligt hade en massa pengar. Hemma i 
Örebro hade jag fått panta burkar för att ha råd med 
en brödlimpa och en mjölk sista veckan innan jag 
åkte, nu satt jag plötsligt med 2000 euro i månaden, 
närmare 20 000 svenska kronor, efter skatt.”

Klassuppsättning



Hjalmar Bergman –
Markurell’s i 
Wadköping

• Utspelar sig under loppet av en 
enda dag, den 6 juni 1913, den 
dag då studentexamen går av 
stapeln i Wadköping

• Värdshusvärden Markurell är 
orolig för att sonen Johan inte 
ska klara examen

• Han planerar därför att muta 
skolledningen med en middag 
och ett generöst stipendium…

”Att giva gossen pengar var för herr Markurell en 
bittersöt blandning av högsta glädje och plågsam 
oro. Herr Markurell var inte girig, knappast snål, 
men han var sparsam.”

Klassuppsättning



Sara Bergmark Elfgren –
Grim

• Svensk skräckroman om 18-årige Kasper 
som precis börjat jobba på Gröna Lund

• Där träffar han Iris som lär honom 
skrämma skiten ur spökhusets besökare

• De börjar tillsammans rota i ett gammalt 
mysterium kring Kaspers pappas gamle 
vän – Grim

• Grim & pappan hade ett death metal-
band, men när Grim dog lades bandet 
ner – och rykten började spridas…

”Det enda jag vet säkert är att detta gick djupare hos 
Kasper än vad jag då förstod. Han försökte få fatt på 
något som lurat i ögonvrån hela hans liv, något 
onämnbart bortom anekdoter och fotografier.
Kanske är det så att spöken föds ur hemligheter.
I skammens och tystnadens mylla slår de rot och 
börjar sina hemsökelser.”



Karin Boye –
Kallocain

• Utspelar sig i en dystopisk 
framtid där Världsstaten styr 
med järnhand.

• Kemisten Leo Kall har uppfunnit 
en sanningsdrog som 
Världsstaten använder för att 
kontrollera befolkningen.

”- … inte ens våra innersta tankar är våra egna 
längre – som vi så länge har trott, med orätt.
- Med orätt?
- Ja visst, med orätt. Ur tankar och känslor 

föds ord och handlingar. Hur skulle tankar 
och känslor då kunna vara den enskildes 
ensak? Tillhör inte hela medsoldaten Staten? 
Vem skulle då hans tankar och känslor 
tillhöra, om inte Staten, de också?”

Klassuppsättning



Ray Bradbury –
Fahrenheit 451

• Guy Montag är ingen vanlig brandman 
– han tänder eldar istället för att 
släcka dem

• På statens uppdrag bränner han alla 
gamla trycka böcker som kan kallas 
”litteratur” och som därför förväntas 
kunna få folk att spåra ur och inbilla 
sig att de kan förändra världen

• Han bränner både böckerna och husen 
där han hittat dem – ibland även 
människorna inuti om de bråkar…

”Det var ett nöje att bränna.
Det var särskilt roligt att se ting förintas, 
se dem svartna och förändras.”



Gerd Brantenberg –
Egalias döttrar
• I landet Egalia äter männen p-

piller, klämmer in sig i trånga 
särkar och bär pehå

• Trött på att betraktas som 
mindre värda bildar den unge 
Petronius till slut Mansligan –
en maskuliniströrelse

• En parodi på det moderna 
patriarkatet – klassiker!

”Det behövde ju inte ha gått så, även om det verkade nästan 
oundvikligt. De var för evigt hopplöst insnärjda i sin egen 
biologi. När de tänkte över det djupt tragiska i detta började 
de nästan att skämmas igen. Det var ju sant att kvinnor var 
fruktsamma och att män inte var det.
Men varför hade männen funnit sig i att kvinnorna brukade 
jorden ensamma? Varför hade de varit så oansvariga och 
lämnat samhället och dragit bort på jakt och stannat borta i 
månader? 
Var män dummare och mer oansvariga än kvinnor?”

Klassuppsättning



Katarina von Bredow –
Släppa taget

• Elsa och Stella är tvillingar, men det 
är bara till utseendet som de är lika

• Stella är utåtriktad och social 
medan Elsa är den tillbakadragna 
konstnären som är lite mer försiktig

• En ny dramalärare börjar på skolan 
som får Elsa att blomma ut – och 
bådas värld vänds upp och ner

”Han låser upp en brun lägenhetsdörr, kliver åt 
sidan och släpper in mig. Hallen är ganska liten 
med ljusgröna väggar. Allt är fladder inuti mig. Är 
det såhär det känns? Är det så här det ska vara? 
Är det här en Början?” MAG



Katarina von Bredow –
Tappa greppet

• Fristående fortsättning på Släppa taget

• Hampus och Victoria är bästa kompisar. 
De hänger alltid med varandra. 
Självklara. 
I alla fall var det så till alldeles nyss…

• … tills den där dramaläraren Vincent 
kom med sina idiotiska övningar och 
lockade fram massa sanningar 

”The friend zone.
På någon av alla sajterna han läst stod det att man 
fastnar i vänskapen om man låter tjejen ta en för 
given hela tiden. Att man redan ger henne allt hon vill 
ha av en pojkvän och att man därför inte kan komma 
längre än så.”

MAG



Charlotte Brontë –
Jane Eyre

• Utkom första gången 1847

• Berättelsen om den unga flickan 
Janes svåra uppväxt har länge 
ansetts vara en klassiker

• Tar upp mängder av olika teman: 
feminism, religion, symbolism, 
kärlek, passion, natur, barn, 
sociala frågor och så vidare…

• Mycket att analysera!

”Ändå var det inte någon lätt uppgift. Ofta ville jag 
hellre göra honom till viljes än reta honom. Min blivande 
make höll på att bli min hela värld, och mer än världen 
för mig, nästan mitt hopp om salighet. Han stod mellan 
mig och varje tanke på religionen, liksom en förmörkelse 
kan komma mellan människan och solen. Under dessa 
dagar kunde jag inte se Gud för hans skapade varelse, 
som hade blivit en avgud för mig.”



Emily Brontë –
Svindlande höjder

• Publicerades första gången 1847, 
på svenska 1927

• Gåtfull författarinna som med sin 
intuitiva författarbegåvning skapat 
en av världslitteraturens stora 
romantiska berättelser

• Tre överhängande teman bakas ihop 
till en enhet i denna berättelse: 
kärleken, döden och heden

”Så han kommer aldrig att få veta hur mycket jag 
älskar honom - inte för att han är vacker, Nelly, 
utan för att han är mera jag än jag själv är. Vad 
våra själar än är gjorda av så är de av samma 
slag, och Lintons själ liknar dem lika lite som en 
månstråle liknar blixten och frosten liknar elden.”



Dan Brown –
Da Vinci-koden

• Kultförklarad thriller där Harvardprofessorn 
Robert Langdon löser ett brottsfall med hjälp 
av sin kunskap i  religiös symbolik

• Börjar med ett mord – men eskalerar snabbt 
till något mycket större där ett hemligt 
sällskap som innehållit medlemmar Newton, 
Botticelli och da Vinci är inblandat

• Högt tempo, massa cliffhangers och smart 
mysterium

”En plötslig rörelse bakom honom fångade 
hans uppmärksamhet. Från ingenstans 
kom ett kraftigt slag, och Langdon föll ner 
på knä. 

Ett ögonblick tyckte han sig se ett blekt 
spöke stå hukat över honom med en pistol 
i handen. Sedan blev allt svart.”



Albert Camus -
Främlingen

• Mersault blir av slumpen 
utpekad som mördare, och när 
han ställs inför rätta vänds alla 
hans tidigare handlingar i livet 
mot honom.

• Om att vara ung och försöka 
hitta någon slags ordning i det 
absurda kaos vi kallar livet.

”Vid den tiden tänkte jag ofta att om jag 
var tvungen att leva i ett dött trädstam, 
med inget annat att göra än att se upp 
mot himlen som flödade över huvudet, så 
skulle jag ha blivit van vid det.”



Albert Camus -
Pesten

• En pestepidemi drabbar staden 
Oran i Algeriet

• Farsoten utvecklas snabbt och 
myndigheterna tvingas stänga 
stadsportarna

• Människor finner sig plötsligt 
avskurna från nära och kära –
och isoleringen föder både 
skräck och kampvilja

”På morgonen den 16 april gick doktor 
Bernard Rieux från sin mottagning och 
snubblade då på en död råtta mitt i farstun.”



Mustafa Can –
Tätt intill dagarna
• Hon föddes i Kurdistan i slutet 

på 1930-talet, födde sju barn 
som dog och åtta som överlevde

• Hon utvandrade till Sverige på 
70-talet, död på Skövde lasarett i 
januari 2005

• Vem var hon?

• I sökandet efter sin mor når 
Mustafa fram till en värld av 
uppdämda och gömda känslor…

”Vilken enfaldig kamp mot döden. Döden – en så 
känslokall, så utdragen, så gäckande, så outtömlig i 
sin rörelse att dem gör mig alldeles vilsekommen. 
Finns det en smygväg att slippa undan den?”



Paolo Coelho –
Alkemisten

• En av den moderna litteraturens 
mest sålda böcker

• Magisk historia om herdepojken 
Santiago som följer sin dröm om att 
finna en av världens dyrbaraste 
skatter

• Från sitt hem i Spanien reser han till 
marknaderna i Tanger och genom 
Egyptens öken till ett livsavgörande 
möte med alkemisten

”Det är möjligheten att förverkliga en dröm 
som gör livet spännande.”



J.M. Coetzee –
Onåd

• En medelålders universitetslärare i 
Kapstaden har en affär med en kvinnlig 
student

• Blir skandal och läraren ombes be om 
ursäkt offentligt – vilket han vägrar

• Han väljer själv att sluta och drar sig 
undan till sin dotter Lucys lantgård –
och där börjar en helt ny värld av 
problem

• Lucy blir våldtagen, vägrar anmäla 
detta, utan envisas att bo kvar på 
gården. I vanära, i onåd…

”Jag tror att jag befinner mig i deras revir. 
De har märkt mig. De kommer tillbaka efter mig”



Rachel Cohn & 
David Levithan –
Nick & Norahs 

oändliga låtlista
• En natt i New York.

• Nick & Norah möts vid midnatt 
och sedan korsas deras vägar om 
och om igen.

• Musik, dans och hångel på de 
mest besynnerliga ställen gör 
natten näst intill oändlig…

”Where’s Fluffy är på riktigt, och om det är 
någonting mellan mig och Nick kommer det att 
märkas när spelningen börjar – när vi tar över 
golvet, studsar hoppar knuffar sparkar vrålar ”oi
oi oi” i exakt rätt ögonblick, perfekt synkat. 
Ungefär.
En moshpit kan avslöja sanningen.
En moshpit ljuger aldrig.

MAG



Suzanne Collins –
Hungerspelen

• 24 deltagare.

• Bara en överlever.

• Allt direktsänds.

• Dystopisk framtid där 
huvudstaden styr med järnhand 
– och distrikten tvingas till en 
dödlig kamp en gång om året

”Några timmar senare väcks jag av ljudet 
av fötter i vild flykt. Jag ser mig förvånat 
omkring. Det är inte gryning än, men 
mina svidande ögon ser ändå.
Det vore svårt att missa den mur av eld 
som är på väg mot mig.”



Joseph Conrad –
Mörkrets hjärta
• Vi följer sjökaptenen Marlow

som för befäl över en flodångare 
som seglar uppför Kongofloden.

• Utspelar sig i slutet på 1800-
talet, då européerna fortfarande 
inte kartlagt hela Afrika.

• Här i de okända delarna härskar 
elfenbensjägaren Kurtz
oinskränkt och sprider skräck 
och död omkring sig. 

”Erövringen av jorden, som oftast innebär att den 
tas bort från dem som har en annan hudfärg eller 
något plattare näsor än oss själva, är inte en 
vacker sak när man tittar på den för mycket.”



Dante (Alighieri) –
Den gudomliga 

komedin
• Publicerades första gången 1472

• Klassiker som består av 100 
sånger

• Trettiofyra handlar om helvetet, 
trettiotre behandlar livet i 
skärselden och återstående är 
ägnade åt paradiset

” Till mitten hunnen på vår levnads vandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen.
Hur jag kom in dit vet jag inte riktigt,
så tyngde sömnen ned mig då jag avvek
ifrån den väg som är den enda sanna.”



Daniel Defoe –
Robinson Crusoe
• Publicerades första gången 1719

• Bara Bibeln har översatts till fler 
språk

• Robinson Kreutznaer (av hans 
vänner förkortat till Crusoe) går 
till havs, fastnar i en storm och 
lyckades ta sig relativt oskadd till 
närmsta ö

• Nu väntar en hänsynslös kamp 
mot naturen för att överleva…

”Förväntningarna på fara är alltid mycket värre 
än själva faran, och förväntningarna på det onda 
är tiotusen gånger värre än själva ondskan."



Jason ”Timbuktu” Diakité –
En droppe midnatt

• Timbuktu berättar om sin släkts 
historia

• Musiken och rasismen går som 
två spår i historien

• Ett ger kraft att stå ut och ett är 
mörkt, hopplöst, beklämmande

”På min vänstra hand har jag en grupp små vita 
fläckar som liknar en karta över en ögrupp. Jag 
blundar och försöker föreställa mig hur det skulle 
se ut om jag var vit. Ibland får jag till och med 
för mig att märket har växt och vitheten inom 
mig håller på att breda ut sig.
Men det gör den aldrig.”



Charles Dickens –
Oliver Twist

• Oliver Twists ensamstående 
mamma dör i barnsäng, så 
Oliver växer upp i fattighus…

• … tills han en dag blir utkastad 
och tvingas leva på gatan

• Blir snabbt indragen i ett 
kriminellt gäng – men ger aldrig 
upp hoppet om framtiden

• En svidande uppgörelse med en 
omänsklig behandling av 
samhällets mest utsatta

”Snälla, herr, jag vill ha mer.”



Fjodor Dostojevskij –
Brott och straff

• En av världens mest lästa böcker, 
skriven år 1866

• Raskolnikov är i desperat behov 
av pengar och bestämmer sig för 
att mörda en pantlånerska

• Filosofisk, psykologisk och 
existentiell – den här boken 
kommer påverka hur du ser på 
samhället och människan

”Jag gillar att de pratar nonsens. Det är 
människans enda privilegium över hela skapelsen. 
Genom fel kommer du till sanningen! Jag är en man 
för att jag tar fel! Du når aldrig någon sanning utan 
att göra fjorton misstag och mycket troligtvis 
hundra och fjorton.”



Alexandre Dumas –
De tre musketörerna

• Utgiven första gången år 1844

• Den unge adelsmannen D’Artagnan 
går med i Ludvig XII:s musketörkår

• Där slår han sig snabbt samman 
med de oskiljaktiga vapenbröderna 
Athos, Porthos och Aramis

• Dagar och nätter fylls av dueller, 
förvecklingar och kärleksäventyr 
när de tar på sig att försvara 
drottningens heder och bekämpa 
ärkefienden Richelieu

”En för alla, alla för en!”



Marguerite Duras –
Älskaren

• Kärlek, passion, stränga 
traditioner och rasfördomar

• På färjan över Mekongfloden 
faller en ung fransyska för en ung 
kines ur den rika överklassen

• De gör vad de kan för att ostörda 
kunna hänge sig åt den kärlek 
som omgivningen fördömer

”Väldigt tidigt i mitt liv var det för sent.”



Eddan (den äldre)
• En samling fornsånger bevarade i 

pergamenthandskrift som 
biskopen Brynjolf Sveinsson fann 
år 1643 på Island

• De flesta av dikterna torde ha 
tillkommit på vikingatiden, några 
kan vara äldre, några är yngre

• Huvudkälla till den nordiska 
mytologin

”Rid hem nu, Oden,
över hedern din glad.
Männen här
du ej mera besöke,
förrän Loke slipper
lös ur bojorna
och de, som röja allt

undan,
till ragnarök komma.”

- Balders drömmar, vers 14



Johan Ehn –
Hästpojkarna

• Anton har nyligen tagit studenten och fått jobb 
inom hemtjänsten

• Via det träffar han Alexander Kovac – en 
märklig, 100-årig man som inte pratar och 
vägrar lämna sitt kök

• I vardagsrummet hittar Anton foton på hästar 
och cirkusartister, och ett brev från Gestapo

• Vad har den gamle egentligen levt för liv?

”Han och Janek har varit oskiljaktiga, ända sedan de 
vid fyra års ålder hamnade i samma akrobatikklass 
på barnhemmet. [...] De där två som inte ens behöver 
prata för att förstå vad den andre tänker. [...] Så fort 
Sasha landar på hästryggen känner han sig 
fullständigt trygg. Den gungande rytmen från Králs
kraftfulla galoppsprång, känslan av Janeks rygg mot 
hans eget bröst...”



Lena Einhorn –
Ninas resa

• Historien om författarens mamma –
som var en av de sista judarna som 
lyckades lämna Warszawas ghetto 
levande

• Här i lättläst version!

• Finns även som film

”Den tyske soldaten på andra sidan gatan
Höjer sin pistol, sluter vänster öga, siktar,
Letar efter rätt ställe på Ninas kropp där kulan ska 
träffa.
Hon ser folksamlingen, vimlet, paniken runt omkring.
Nu dör jag, hinner Nina tänka.”

Lättläst



Kerstin Ekman –
Händelser vid vatten
• Svartvattnet är en liten norrländsk by 

mitt ute i ingenstans som ingen riktigt 
bryr sig om…

• … tills det en dag på 70-talet sker ett 
dubbelmord där

• Det går arton år innan någon börjar 
ana sanningen bakom det som skett

• Och då blir det lika farligt igen där ute i 
myrlandet…

” Skogen hade dragit sig högre upp. De kom allt 
längre ifrån den. Och den hade svartnat. Hon tyckte 
att det snart borde bli ljusare igen. Mia sa ingenting 
om att hon var trött och Annie vågade inte fråga. De 
måste ju fortsätta. Men stigen var mycket längre och 
mer svårgången än hon kunnat föreställa sig. 
Myrmarken sög efter fötterna och drog i benen.”



Deborah Ellis –
Den osynliga flickan

• Baserad på en sann historia – en ung flicka och 
hennes liv under talibanernas regim

• Talibanregimen i Afhanistan förbjöd bl. a. 
flickor att utbilda sig, arbeta eller ens vistas 
utomhus om de inte hade sällskap av en 
manlig släkting.

• När Parvanas pappa åker i fängelse bestämmer 
hon sig för att klä ut sig till pojke och ta arbete 
på marknaden…

”Fru Weera och hennes dotterdotter stannade över 
natten. När Parvana höll på att somna, hörde hon hur fru 
Weera, Nooria och mamma pratade tyst med varandra. 
Fru Weera berättade för dem om Parvanas dust med 
talibanen.
Det sista hon hörde innan hon somande, var fru Weera
som sa:
”Jag antar att vi måste hitta på ett annat sätt.””



Sara Engström –
Falsksken

• Dystopi och gammal folktro i mörk och 
brutal kombination

• Väsen från den nordiska mytologin har 
tröttnat på mänskligheten och startat 
krig

• Mänskligheten har bara några få 
utposter kvar – utanför väntar bara död

• Men våra hjältar tvingas ut för ett sista 
desperat försök att rädda oss alla…

”- Det kan väl inte finnas något i den där dalen som 
skrämmer dig. Du är ju för tusan en av dem, sade Kerstin.

- Bara för att vi bor utanför staden betyder det inte att vi 
kommer överens. De som bor i Tödalen skulle slita mig i 
hundra, fina små stycken. Och om de inte gjorde det skulle 
Gråmodern få sig ett skrovmål. Hon är inte mutbar. 
Bara hungrig.”



Laura Esquivel –
Kärlek het som chili

• Släkten De la Garzas stora lantegendom 
styrs med järnhand av änkan Elena

• När Pedro friar till hennes yngsta dotter 
Tita, avvisas han eftersom Tita enligt 
uråldrig tradition måste förbli ogift och ta 
hand om sin mamma

• För att få vara i den älskades närhet gifter 
sig Pedro med hennes äldre syster…

”Orden som Tita hört ekade som kanonskott i hennes 
hjärna. Hon kunde inte låta detta få ske. Det var inte 
möjligt att de skulle ta barnet ifrån henne nu. Hon måste 
hindra det till varje pris. I varje fall hade Mamma Elena 
lyckats fördärva festen för henne.
Den första fest hon haft riktigt roligt på i hela sitt liv.” MAG



Kristina Falk –
Adios hockeyhora

• Anonymt PM.
En skärmdump från Instagram.
765 likes.
En mening:
Vart har du tagit vägen, hockeyhora?

• Hudlöst berättande med extra mycket 
känslor

• En svensk Colleen Hoover?

”Hon ser ut över hamnen. Undrar hur havet ser ut 
när det är öppet. Kommer hon sitta här i sommar? 
Som student? Med ett bultande hjärta? Med 
vänner? Som en ny person?
Hel?”



Melody Farshin –
Mizeria

• Tvillingarna Aicha & Ali lever väldigt 
olika liv…

• … och de döljer många hemligheter för 
varandra

• Men när Ali blir felaktigt utpekad som 
delaktig i en skjutning bubblar allt upp 
till ytan

”Stämningen blir hetsig, precis när Osman 
vänder sig om för att lämna tjafset bakom 
sig avbryter ett högt ljud allt. Hjärtat 
stannar till, händerna flyger instinktivt upp 
för att täcka huvudet. Ett skott på nära håll.”



Gaël Faye –
Litet land

• Delvis självbiografisk roman om 
uppväxten i Burundi

• Börjar oskyldigt, men en 
statskupp gör att våldet snabbt 
eskalerar

• Överlevnad, lojalitet och en 
liten pojkes perspektiv från ett 
blodbad

”- Macheter har delats ut i alla provinser, det finns 
betydande vapengömmor i Kigali, milisgrupper ligger 
i träning med stöd av den reguljära armén, det delas 
ut listor med människor som ska mördas i varje 
kvarter, Förenta Nationerna har till och med fått 
information som bekräftar att de makthavande är i 
stånd att döda tusen tutsier var tjugonde minut…”



F. Scott Fitzgerald –
Den store Gatsby
• Såld i över 25 miljoner exemplar –

den stora klassikern om den 
amerikanska drömmen

• Den dekadente Jay Gatsby håller 
legendariska fester – och vår 
huvudperson Nick Carraway dras in 
i hans värld

• Väl där märker han att det pågår 
mycket märkligt bakom kulisserna…

”Varje människa tillskriver sig åtminstone en 
av de verkligt stora dygderna. 
Min kardinaldygd är denna: jag är en av de få 
hederliga människor jag någonsin känt.”



Gustave Flaubert –
Madame Bovary

• Brukar kallas den första naturalistiska 
eller realistiska romanen

• Enkel historia om läkarfrun Emma 
Bovary och hennes ganska tråkiga 
äldre man Charles

• Författaren åtalades för sin erotiska 
frispråkighet när boken släpptes 1857 
– men frikändes så småningom

”Emma blev kinkig och nyckfull. Hon lät laga särskilda 
rätter för egen räkning och rörde sedan inte ens vid 
dem, ena dagen drack hon enbart mjölk och dagen 
därpå dussinet koppar te. Länge kunde hon envisas 
med att inte gå utanför dörren, men därefter måste 
hon öppna fönstret och klä sig i tunna klänningar för 
att inte kvävas.”



Per Anders Fogelström –
Mina drömmars stad

• En sommarkväll år 1860 kommer 
Henning Nilsson vandrande till staden 
han drömt om

• Men ännu är Stockholm en liten och 
fattig stad…

• … och Henning och hans fru Lotten 
får slita hårt för att skaffa sig en ljus 
tillvaro

”Det hjälpte inte att bjuda till, försöka fostra. 
Lika bra att man söp och teg. Och han söp.”



Marianne Fredriksson –
Simon och ekarna

• Simon Larsson växer upp i ett Göteborg som 
präglas av andra världskriget

• Han har judisk härkomst, men har 
adopterats av en arbetarfamilj

• Trots kärleksfull tillvaro känner han sig 
utanför – och trots adoptivföräldrarnas 
invändningar väljer han att satsa på skola 
och utbildning istället för arbete

• Där hittar han en nära vän i Isak Lentov, vars 
liv kommer att vävas samman med Simons…

”Hon älskade pojken. Och eftersom hon var en 
praktisk människa visste hon bortom all tvekan, 
att hennes kärlek skulle flytta bergen och ändra 
himlens fästen om det blev nödvändigt för att 
trygga barnet.”



Jan Fridegård –
Trägudars land

• Första delen i en trilogi som utspelar sig 
under vikingatiden i Sverige

• Vi följer trälen Holme och hans kamp för sin, 
sin familjs och till slut även andra trälars 
frihet

• I den här första boken får Holme och hans 
fru Ausi ett barn – vilket inte gillas av 
vikingahövdingen…

”Tempelbyggarna ville inte gärna återuppta 
arbetet. De var säkra på att onda makter 
ingripit med förstörelsen. Kullen var inte bra, det 
hade hänt för mycket på den. Mycket ont blod 
hade den jorden sugit upp.”



Jonas Gardell –
En komikers uppväxt

• Modern svensk klassiker om att 
växa upp i en svensk förort på 70-
talet

• Juha är klassens clown och 
kämpar för att få uppmärksamhet 
från de coola kidsen

• Plågsamt stark barndomsskildring 
som inte väjer från det svåra i att 
vara barn

”Rädsla är något man lever med ensam.”



Johann Wolfgang 
von Goethe –

Den unge Werthers 
lidanden

• Arketypen för det som kallas 
Sturm und Drang-perioden inom 
litteraturen

• Den unge passionerade Werther 
flyttar ut på landet och blir 
störtförälskad i Lotte

• Trots att han redan är trolovad 
kan han inte låta bli att bli 
hejdlöst förälskad i henne

”Vad glad jag är att jag är borta! Käraste vän, 
vad är människohjärtat!”



William Golding –
Flugornas herre

• Ett flygplan kraschar på en öde ö – de enda 
som överlever är ett gäng skolgrabbar

• Med rik tillgång till mat, sol och fullständig 
frihet från de vuxnas tvång skulle deras 
tillvaro kunna bli paradisisk…

• … men snart tar leken en annan vändning: 
skräcken kommer krypande och rivaliteten 
växer mellan ledarna

• Det som kunde blivit ett härligt 
sommaräventyr blir istället en hetsjakt –
där fruktan och grymhet växer fram och 
undergången är nära

”Det bästa vi kan göra är att se till 
att vi blir räddade.”



John Green –
Förr eller senare 
exploderar jag

• Hazel Grace vet att hon aldrig 
kommer bli frisk från sin cancer

• För att blidka sina förkrossade 
föräldrar går hon med på att delta 
i en stödgrupp för ungdomar med 
samma problem

• Där träffar hon Augustus Waters…

• … och livet kommer aldrig bli sig 
likt igen

”Jag är en granat och förr eller senare 
kommer jag att explodera och jag skulle 
vilja minimera antalet skadade, okej?”



John Green –
Var är Alaska?

• Miles lämnar sitt trista liv bakom 
sig när han börjar på sin nya 
internatskola

• Inom loppet av ett dygn har han 
fått ett nytt namn, en ny vän och 
en och annan ny ovana…

• … och han träffar Alaska Young –
den smartaste, roligaste och 
snyggaste tjej han nånsin sett

”Märkligt. Från hundra kilometer i timmen till sovande på 
mindre än en sekund. Jag ville så gärna lägga mig ner 
bredvid henne på soffan, slå armarna om henne och sova. 
Inte knulla, som i de där filmerna. Inte ens ha sex. Bara sova 
tillsammans, i frasens mest oskyldiga betydelse. 
Men jag vågade inte och hon hade en pojkvän och jag var 
tafatt och hon var underbar och jag var hopplöst tråkig och 
hon var oändligt fascinerande. Så jag gick tillbaka till mitt 
rum och slängde mig på underslafen. Om folk i allmänhet 
var regn, tänkte jag, så var jag ett duggregn och hon var en 
förödande orkan.”



Jan Guillou –
Ondskan

• Modern klassiker om våld – på både 
gott och ont

• Erik blir relegerad och skickad till en 
internatskola långt från huvudstaden

• Han hoppas kunna bryta cirkeln av 
våld han fostrats in i och börja om…

• … men det visar sig snabbt att livet 
på internatskolan driver honom till 
nya slagsmål

”Det finns två saker med smärta, det ena 
är förstås att det gör ont. 
Men det andra är rädslan.”



Jan Guillou –
Vägen till Jerusalem

• Första boken i trilogin om Arn

• Året är 1150 och Arn har växt upp hos 
cisterciensermunkarna

• Där har han fått strålande utbildning – men 
också omfattande träning med svärd och båge

• Munkarna har nämligen insett att Arn inte är 
ämnad att bli en klosterbroder – han kommer 
göra mer nytta som en Kristi Stridsman och 
trons försvarare i det Heliga Landet

”… och menade att det nu stod klart att Herren Gud ville 
något särskilt med den där pojken. Men om det bara var 
ytterligare en munk bland alla munkar Han ville ha, så 
föreföll det väl ändå något överdrivet att ta till både 
mirakel och spetälska? Folk blev minsann munkar för 
mindre påtryckningar än så.”



Knut Hamsun –
Pan

• Thomas Glahn är en trotsig 
individualist, en drömmare, en 
ensam jägare som hatar samhället

• Med sin hund och sin bössa söker 
han sig frisk livsluft i det karga 
nordnorska landskapet

• Han älskar den vilda naturen, och 
han älskar köpmansdottern 
Edvarda…

”Ni har rätt i att jag inte längre umgås med folk. 
Var barmhärtig; ni förstår mig inte, jag bor helst i 
skogen, det är min glädje. Här i min ensamhet 
skadar det ingen att jag är som jag är; men när 
jag kommer tillsammans med andra måste jag 
anstränga mig för att vara som jag bör.”



Knut Hamsun –
Svält

• Norsk författare som vann Nobelpriset i 
litteratur år 1920

• Delvis självbiografisk berättelse om en 
ung författares svåra år i kamp och 
misär i det sena 1800-talets Oslo

• Snabba pendlingar mellan livsdyrkande 
övermod och djup förtvivlan

”Det var på den tiden jag gick omkring 
och svalt i Kristiania, denna förunderliga 
stad som ingen lämnar utan att ha fått 
märken av den…”



Joseph Heller –
Moment 22

• Handlar om en amerikansk bombplansdivision 
på en ö i Medelhavet under andra världskrigets 
sista månader

• En satirisk krigsskildring som med svart humor, 
groteska överdrifter och festlig karikatyrkonst 
visar upp krigets meningslöshet och 
krigsledningens monumentala inkompetens

”Det fanns bara en hake och det var moment tjugotvå som fastslog att oro 
för egen trygghet inför faror som var verkliga och överhängande var en 
förnuftig tankeprocess. Orr var tokig och kunde avföras ur tjänst. Det enda 
han behövde göra var att anhålla om det; och så snart han gjorde det, skulle 
han inte längre vara tokig och skulle tvingas utföra fler bombflygningar. Orr
skulle vara tokig om han utförde fler bombflygningar och normal om han 
inte gjorde det, men om han var normal måste han utföra dem. Om han 
utförde dem var han tokig och behövde inte göra det; men om han inte ville 
utföra dem, var han normal och måste utföra dem. Yossarian blev djupt 
gripen av den absoluta enkelheten i moment tjugotvå och lät höra en 
aktningsfull vissling.

"Det var ingen dålig paragraf, det där moment tjugotvå", anmärkte han.

"Den bästa som finns", instämde doktor Daneeka.”



Ernest Hemingway –
Farväl till vapnen

• En av de stora krigsromanerna, och den 
bok som förde fram Hemingway i 
främsta ledet av amerikanska författare

• Bitterljuv kärlekshistoria i första 
världskrigets skugga – en amerikansk 
frivillig och en brittisk sjuksköterska 
finner varandra i en kall och fientlig värld

”Jag var inte skapad att tänka. Jag var 
skapad att äta. Min Gud, ja. Äta och dricka 
och sova med Catherine. Kanske i natt. 
Nej, det var omöjligt. Men imorgon natt.”



Marie Hermansson –
Musselstranden

• En av de mest förvånande böcker jag 
någonsin läst

• Svårt att sätta fingret på vad den handlar 
om – men den är så jävla bra

• Mysterier, minnen, tragedier, ett 
märkligt adopterat barn, en kvinna som 
talar med fåglar – boken är på samma 
gång spännande, vacker, kuslig och 
surrealistisk

”Trots kärlek och uppmuntran förblir hon 
stum och otillgänglig.”



Billie Holiday –
Lady sings the blues

• Självbiografi av en legendarisk 
jazzsångerska

• Rökiga Harlem-klubbar, utsålda 
konserthallar, hennes problem med 
missbruk och hennes kärleksaffärer

• Det är en sjujävla resa!

”Man kan vara klädd i vitt siden ända upp 
över öronen och ha gardenior i håret och 
inte ett sockerrör inom synhåll – och ändå 
jobbar man fortfarande på plantagen.”

MAG



Homeros –
Illiaden

• Illiaden och Odysséen är de tidigaste 
exemplen på västerländsk litteratur

• Illiaden består av 24 sånger, och man tror 
att texten skrevs ner på 700-talet f.Kr.

• Krig och hjältedåd i antika Grekland –
vi lär känna legender som Herakles, 
Agamemnon, Akilles mfl.

”Dagligen stupar det folk, bara alltför många, i högar.
När får vi nånsin en rast i all vedermöda och plåga?
Likväl är det vår plikt att med stålsatta hjärtan begrava
dem som har dött och sörja dem sen, men bara den dagen.
Alla vi andra som överlevt den förhatliga slakten
måste få krafter av mat och dryck för att så desto bättre
kunna bekämpa vår fiende hårt, utan avbrott och vila,
klädda i härdig brons.”



Homeros –
Odysséen

• Illiaden och Odysséen är de tidigaste 
exemplen på västerländsk litteratur

• Odysséen består av 24 sånger, och är en 
uppföljare till texterna i Illiaden

• Här följer vi hjälten från kriget i Troja, 
Odysseus, och hans många äventyr när 
han reser från fångenskap till sin hemö 
och väntande fru Penelope

”Tidigt när gryningen kom med den rosenfärgade Eos
talade jag med eggande ord till mitt folk och befallde
alla att inskeppa sig och att lossa tågen i aktern.
Männen gick raskt ombord och tog plats på bänkarnas rader,
och under årornas slag lyste sältan skummande gråvit.
Därifrån seglade vi med djupförstämning i hjärtat,
sörjande dem vi mist, men glada att undkomma döden.”



Nick Hornby –
Fever Pitch

• Den ultimata boken om att vara 
ett fotbollsfan – tyvärr håller 
idioten på Arsenal

• Om förälskelser och flickvänner, 
ett engelskt klassamhälle, om att 
växa upp, hitta sig själv och forma 
sitt liv

• En riktig generationsroman!

”Livet är inte, och har aldrig varit, en 
hemmaseger med 2-0 mot ligaledarna 
efter en fish & chips-lunch.”

MAG



Nick Hornby –
High Fidelity

• Rob driver en skivaffär i norra London

• Han har egentligen allt han kan önska sig –
men han saknar sin flickvän Laura som 
plötsligt fick nog av honom och bara stack

• Hon tröstar sig med att göra topp 5-listor:
över de bästa böckerna som skrivits, de 
läckraste gitarrsolona – eller varför inte de 
mest minnesvärda separationerna man 
gått igenom…

”Jag vet inte exakt vad Laura berättade, men hon borde ha gett minst 
två, kanske alla fyra, av följande upplysningar:
1) Att jag låg med en annan medan hon var gravid.
2) Att min otrohet direkt bidrog till att hon avbröt graviditeten.
3) Att jag, efter hennes abort, lånade en större summa pengar av 

henne och ännu inte har betalat tillbaka någonting.
4) Att jag, strax innan hon lämnade mig, berättade att jag inte 

trivdes med vårt förhållande och att jag funderade så smått på 
att se mig omkring efter någon annan.”

MAG



Nick Hornby –
Om en pojke

• En berättelse om en ovanlig vänskap 
mellan en man och en pojke

• Marcus är 12 år och har precis flyttat till 
London med sin deprimerade 
proggmamma

• Will är 36 år, ungkarl och ekonomiskt 
oberoende – för att träffa lättraggade 
singelmorsor hittar han på att han har en 
son och går med i en förening för 
ensamma föräldrar…

”Fiona gjorde goda gärningar och det hade 
gjort henne galen: hon var sårbar, förvirrad, 
otillräcklig. Will hade skapat ett system som 
lätt och ledigt skulle föra honom till graven. 
Det ville han inte förstöra.”

MAG



Khaled Hosseini –
Flyga drake

• Amir och Hassan växer upp 
tillsammans i ett fredligt 
Afghanistan

• Amir är rikemansson och Hassan 
hans tjänare

• När Sovjet invaderar flyr Amir och 
hans far till USA

• Många år senare är det dags för 
Amir att göra upp med detta svek 
mot Hassan

”Jag hade en sista chans att fatta ett beslut. En sista 
möjlighet att bestämma mig för vem jag ville vara. 
Jag kunde kliva in i gränden, försvara Hassan – som 
han så ofta hade försvarat mig – och acceptera det 
som skulle hända med mig. Eller springa därifrån.
Det slutade med att jag sprang.”



Aldous Huxley –
Du sköna nya värld

• Dystopisk version av framtiden.

• Människor skapas i laboratorium 
och för specifika syften – och 
hålls på sin ”plats” med 
propaganda, droger och förtryck.

• Vi följer Bernard, Helmholtz och 
Vilden (som är född av en mor 
till skillnad från de andra).

”Ett ägg, ett foster, en mogen människa – det är 
det normala. Men ett bokanovskifierat ägg 
skjuter knoppar, och varje knopp växer ut till ett 
fullt utvecklat foster och varje foster till en fullt 
utvecklad människa. Det frambringar 96 
mänskliga varelser, där det förr endast 
frambragtes en. Framåtskridande!”



Anna Jansson –
Drömmen förde dig vilse
• Dan gamla myten om havsfrun väcks till 

liv då en kvinna hittas mördad i Visby –
hon är klädd till brud

• Kriminalinspektör Maria Wern får i 
uppdrag att utreda fallet

• Det blir en ojämn kamp där mördaren 
kan observera varje steg polisen tar

• Ondskan finns närmare än de tror…

”Med några enkla tryck på tangentbordet kunde han 
via satellit se de små människornas vardagliga liv. 
Dessa vidskepliga och svagbegåvade trodde ännu på 
slumpen. Det gav honom en känsla av makt då han 
hela tiden kunde iaktta dem. När väderförhållandena 
var gynnsamma kunde han till och med observera 
deras aningslösa ansikten. Kanske var det just det som 
gav honom den största tillfredsställelsen.”

MAG

Klassuppsättning



Anna Jansson –
Inte ens det förflutna

• Kriminalinspektör Maria Wern ska vittna i 
en rättegång – och för att hålla henne säker 
till dess skickas hon till Gotska Sandön med 
sex andra kvinnor på ”läger”

• Strax efter att de anlänt där blåser det upp 
till storm och elektriciteten slås ut

• En av kvinnorna blir mördad och en annan 
försvinner – det är uppenbart att någon är 
ute efter dem och mördaren kommer inte 
ge sig förrän alla är döda

”Telefonen var borta. Den kunde inte ha försvunnit av sig 
själv. Någon måste ha tagit mobiltelefonen ur väskan. 
Maria kände vreden komma. Hon måste lugna sig och 
försöka tänka klart. Det var förbjudet att ha mobiltelefon 
med sig, men inte kunde de väl ha sökt igenom allas 
packning? När skulle de haft möjlighet att göra det?”

MAG

Klassuppsättning



Elsie Johansson –
Glasfåglarna

• Handlar om en arbetarfamilj i 30-talets 
Sverige

• 13-åriga dottern Nancy ser familjens 
utsatthet, hon ser mammas kamp och 
pappans inåtvända sorg…

• … och vreden och kärleken i henne växer…

• En arbetarfamilj vars medlemmar inte 
låter sig kuvas, vare sig av fattigdom, sorg 
eller skam

”Vad farsan tyckte vet jag inte riktigt, men han röt ofta åt 
dem när dom bodde hemma. Hotade med smörj. Hålla efter, 
kallades det. Dom måste hållas efter, sa han. 
Morsan förmanade: bara ni sköter er nu så… Var ordentliga. 
Skäm inte ut er! Tänk på vad folk ska säga! Under alltihop 
låg TåPelles, TåPelles… Vi var TåPelles. Näst intill patrask. 
Vad kunde man vänta sig av sådana som oss?”



Jenny Jägerfeldt –
Här ligger jag och blöder

• Maja skulle aldrig skada sig själv, aldrig 
avsiktligt som folk verkar tro

• Ska man inte få såga av sig en tumspets 
utan att alla börjar oroa sig?

• En originell blandning av kärlekshistoria, 
splatter, fars, poesi och psykologisk thriller

”Att leva betraktas som en konst. 
Som i all annan konst blir 
konstnären bättre endast genom 
övning. Insikten om konstens 
hemligheter uppnås genom att 
man gör misstag.”



Franz Kafka –
Processen

• På sin trettioårsdag vaknar K. till den 
tråkiga nyheten att han är häktad

• Någon info om vilket brott han gjort får 
han inte – istället tillåts han gå till jobbet 
som vanligt i väntan på ett första förhör

• Undan för undan finner K. sitt liv invaderat 
av antydanden om skuld och straff

• På sitt unika sätt gestaltar Kafka den 
moderna människans sprattlande inför 
Lagen som ren idé, Lagen som begär

” Vad är meningen med denna stora organisation, 
mina herrar? 
Meningen, är den att oskyldiga människor häktas?”



Alexander Karim –
Den extraordinära 

berättelsen om Jonas 
Paulssons plötsliga död
• När Jonas Paulsson vaknar på morgonen 

tror han att det är en helt vanlig söndag. 
Han äter frukost, går en sväng på stan och 
blir därefter brutalt mördad i sitt hem…

• … men vaknar sen upp i sin säng – dagen 
innan.

• Lördagen fortsätter likadant som förra 
gången, men med små skillnader.

• Hur långt bak i tiden behöver Jonas gå för 
att förhindra mordet på sig själv?

”Vi är summan av våra handlingar och summan av 
Jonas handlingar skulle ge sig till känna senare den 
kvällen på det mest brutala sätt. Inte långt ifrån den 
plats där han nu låg bredvid sin sovande fru. 
Det skulle bli en lång dags färd mot död.”



Lilian Karina –
Mitt liv i rörelse

• Föddes i S:t Petersburg 1907, växte upp i 
Berlin och slog sig fram som dansare i 
Paris och Budapest

• Efter ett otroligt dramatiskt liv slog hon 
till slut ner i Stockholm som danspedagog 
fram till att hon dog 2007

• Det här är hennes berättelse om 
personliga tragedier, stora kärlekar, ett liv 
på flykt och de smärtor som dansandets 
stenhårda träning gett henne

”Jag försöker berätta något om mitt liv, en kvinnas 
och dansares liv under 1900-talet, i en värld av kriser, 
oro, krig, förflyttningar, språkförbistring, rotlöshet, 
upphävande av normer, sökande efter nya normer 
och återupprättande av gamla, en gång förkastade.”



Imre Kertész –
Mannen utan öde

• En av världslitteraturens starkaste 
skildringar av koncentrationslägrens 
verklighet

• En annorlunda berättelse om en ung 
pojkes väg till Auschwitz, 
Buchenwald och Zeitz…

• … och om hans mirakulösa retur 
därifrån!

”Det var inte förrän i Zeitz jag insåg att 
fånglivet också har sina vardagar, ja, att 
det riktiga fånglivet egentligen består av 
idel grå vardagar.”



Nora Khalil –
Yani

• En Stockholmsförort från olika 
perspektiv

• Wahida – som alltid startar 
feministiska debatter i klassrummet

• Amir – som har fått veta att han ska 
utvisas till Irak…

• … och Rayan & Caspian som kämpar 
för att han ska få stanna

”Wahida gick fram till en polisshuno och sa: 
”Är det inte sjukt att vi känner oss mindre 
trygga när ni är här än när ni inte är här?””



Jonas Hassen Khemiri –
Ett öga rött

• Halim har genomskådat allt

• Han ska bli Sveriges mäktigaste 
revolutionsblatte

• Rolig och sorglig berättelse om 
en ensam ung man som vänder 
ut och in på hjärnan och språket 
för att hitta sig själv och sin plats 
i världen

”Kanske för dig det låter konstigt man inte skäms att sitta 
på bänk och prata med gammal tant. Och kanske första 
gången jag snackade Dalanda jag kände också lite så. Men 
direkt du skulle ångra om du kände hennes mäktighet. 
Dalanda kan allt om arabernas historia och det är hon som 
har berättat det är vi som har bäst filosofer och smartast 
matematiker och grymmast krigare.”



Niklas Krog –
En krigares hjärta

• Sayn är uppfostrad till krigare – och han 
är nu redo att ta sin post som gränsvakt 
för att försvara sitt ö-rike

• Med hjälp av sin wyvern, som är både 
vän och riddjur, måste han nu kämpa 
mot den mystiska Korgath och hans 
trupper…

• Korgath har fått sina krafter från den 
demoniska Andra Sidan – som i tusentals 
år väntat på att ta herravälde över jorden

”- Ni står här idag inför en ny tidsålders födelse. Jag 
har kommit för att segra, och ni kan inte hindra mig. 
I detta nu reser sig folken i södern för att följa mig.”



Ann-Helen Laestadius –
Hej vacker

• Uppföljare till boken SMS från Soppero

• Det skulle bli den bästa sommaren 
nånsin

• Sex veckor uppe i norr tillsammans 
med samekillen Henrik…

• … men inget går som planerat –
plötsligt är Agnes utstött och ingen vill 
vara med henne

”3-3. De fick vara mer än nöjda. Matchen var slut 
och Agnes satt på grässlänten och hällde vatten 
över blodet som torkat fast på benet. Om Henrik 
sett det här, då borde han väl ha visat sig? Eller 
var hon bara Stockholmaren för honom också?”



Ann-Helen Laestadius –
SMS från Soppero

• Berättelse om att vara ung i 
Stockholm och same

• Agnes får mystiska sms som hon 
försöker tyda

• När hon och hennes mamma ska 
upp och besöka släkten har hon 
bestämt träff med denne 
okände avsändare…

”Tårarna vällde upp i hennes ögon igen 
när hon insåg att hon inte hörde hemma 
någonstans. Hon kände att hon var same, 
men i Solna gick det inte att vara en och 
här i mammas hemby fick hon inte heller 
vara same. 
Vad var hon då?”

Klassuppsättning



Pär Lagerkvist -
Dvärgen

• En väldigt arg och bitter dvärgs 
dagboksanteckningar.

• Han kan bara känna glädje vid 
krig och död och föraktar kärlek 
och barmhärtighet.

• Han kan bara förstå det han 
hatar.

”Gästerna vräkte i sig mat och jag började 
känna av det obehag, det obestämda äckel 
som jag alltid erfar när jag ser människor 
äta, särskilt om de som dessa är mycket 
glupska.”



Pär Lagerkvist –
Gäst hos verkligheten

• Delvis självbiografisk berättelse 
om en pojkes första bittra 
erfarenheter av livet

• En ung individualist bryter sig ut 
ur en gammaldags omedveten 
kollektiv tillvaro

• Utgiven år 1925

”I hans skräck för döden var något omänskligt. 
Han hade liksom inget medlidande egentligen. Allt 
uppslukades av skräcken för detta som försiggick 
med henne. Han såg henne ständigt, var dag, från 
morgon till kväll, framför sig. Men han tänkte 
liksom inte på h e n n e, bara på att hon skulle dö.”



Selma Lagerlöf –
En herrgårdssägen
• Berättelse där det skapas spänning 

kring kampen mellan det onda och det 
goda

• Gunnar Hede förlorar sitt förstånd –
men förs tillbaka till verkligheten tack 
vare den unga Ingrid

• Hon får en svår uppgift när hon ska läka 
Gunnars sinnessjukdom med sin 
passionerade, trosvissa och 
offerberedda kärlek

”- Ja, det är rätt, ropade Ingrid, bli 
tokig på nytt du! Det är just karlaktigt 
att bli tokig för att slippa lite ångest.”



Selma Lagerlöf –
Gösta Berlings saga
• Handlar om ett slags revolution

• I en flygel på Värmlands största järnbruk 
har tolv dagdrivare och festprissar fått 
en fristad – de kallas för kavaljerer

• Bruket styrs med järnhand av den 
mäktiga Majorskan

• ”Revolutionen” börjar under en blöt 
julfest när kavaljererna får besök av 
Djävulen…

”Hon hade lärt sig älska kärleken med all 
dess plåga, dess tårar, dess längtan.
- Bättre sorgsen med den än glad utan den, 
sade hon.”



Selma Lagerlöf –
Herr Arnes penningar 

/ Körkarlen
• Två korta romaner från den 

legendariska Selma

• Herr Arnes penningar är en spökhistoria 
om brott och straff, kärlek och hämnd, 
som utspelar sig i 1500-talets Bohuslän

• Körkarlen är historien om förhållandet 
mellan den försupne David Holm, som 
tvingas bli dödens budbärare, och den 
självuppoffrande slumsystern Edit

”- Min fostersyster får inte ro i sin grav, sade hon, om 
jag inte förrår min älskade. Om jag inte bistår henne 
härutinnan, då måste hon irra ovan jord utan vila och 
ro. Min arma fostersyster, hon har inte mer att önska 
än att få ro i sin grav, och det kan jag inte ge henne, 
utan att jag sänder den jag har kär till stegel och hjul.”



Selma Lagerlöf –
Kejsarn av Portugallien
• Dottern Klara Gulla är torparen Jans hela 

värld

• När hon flyttar till storstaden och dras till 
det lättsinniga livet blir Jan galen –
bokstavligt talat

• Han blir kejsarn av Portugallien – som med 
orubbligt tålamod väntar på dotterns 
återkomst i furstlig prakt och härlighet

”- När kejsarinnan Klara av Portugallien står här på 
brygga mä gullkrona på huvudet, å sju kungar går 
omkring henne å bär opp hennes mantel, å sju lejon 
ligger tama vid hennes fötter, å sju å sjuttio 
krigsöverstar går före henne mä dragna svärd i 
hanna, då får vi se om du törs säga detsamma te 
henne själv, Prästberg, som du har sagt te mej idag.”



Selma Lagerlöf –
Löwensköldska ringen
• Första delen i den Löwensköldska trilogin

• En klassisk spökhistoria som utspelar sig i 
1700-talets Värmland

• Den ryktbare generalen Bengt Löwensköld 
begravs med den ring han fått av självaste 
kung Karl XII

• Lockelsen till denna nergrävda dyrbarhet 
blir för stor för somliga – och när den 
hamnar i fel händer blir det upptakten till 
en rad otäcka och olyckliga händelser

”När prosten hade slutat, steg häradshövdingen 
fram och uppläste kungsdomen. Den var lång med 
många vändningar, som var svåra att följa. Men de 
förstod, att den världsliga makten liksom lade ner 
sin spira och sitt svärd, sin klokskap och sitt vetande 
och begärde ledning av Gud. Och de bad, de bad 
alla, att Gud skulle hjälpa och leda.”



Selma Lagerlöf –
Nils Holgerssons 

underbara resa genom 
Sverige

• Nils förvandlas och blir jätteliten – flyger 
sen runt i Sverige med tretton gäss

• De upplever farliga händelser, får höra 
fantastiska berättelser och har spännande 
samtal med både djur och människor

• Skrevs ursprungligen som en läsebok i 
svensk geografi

”Pojken sprang omkring spegeln ett par gånger för 
att se efter om det stod någon liten karl gömd bakom 
den. Men han fann ingen där, och då började han 
skälva av skräck. Ty nu förstod han, att tomten hade 
förtrollat honom, och att den där parveln, som han 
såg bilden av i spegeln, det var han själv.”



Lova Lakso –
Så jävla kallt

• Roadtrip!

• Via galna hemmafester, nätter i tält och 
kapade bussar…

• … allt för att rädda hunden Hemingway 
– och kanske också sig själv

• Karla, hennes kompis Kaja och nästan-
pojkvännen Aziz är ute på sitt livs resa

”Busskroppen glider ut i mörkret med sådan lätthet att 
det är som att vi svävar. I svängen ut från området ser 
jag hur grinden stänger sig automatiskt. Ingen kommer 
att märka något förrän i morgon. Vi har tid. Vi har 
tillräckligt med tid för att lämna landet.
”Så jävla kallt ändå.”
Aziz kommer fram i bussen nu, med Hemingway. Sätter 
sig nära oss medan bussen kapar stora stycken snö, träd 
och mörker. Medan avståndet hemåt växer, och glappet 
mellan oss blir mindre än förut.”



Harper Lee –
Dödssynden

• En av de stora amerikanska klassikerna

• Småstadsliv i södra staterna – tills ett 
brott ställer allt på ändå

• En ung svart man blir anklagad för 
våldtäkt på en vit kvinna

• En vit advokat tar sig an försvaret, men 
hatet växer som en lavin…

”Vi bodde på den förnämsta bostadsgatan i stan-
Atticus, Jem och jag, och så Calpurnia, vår kokerska. 
Jem och jag fann vår far tillfredställande, han lekte 
med oss, läste högt för oss och behandlade oss med 
aktningsfull distans.”



Astrid Lindén & Clas Thor –
Författarna och staden: 

Örebro – 750 år i 
litteraturen

• Ett nytt sätt att berätta om Örebro: en 
personlig litteraturhistoria och en 
stadskrönika, en vägvisare till både 
staden, författarna och deras böcker

• Finns ett långt kapitel om Karros
historia!

”Lärarkåren bestod av en samling egendomligt 
klädda gamla original.”



Åsa Linderborg –
Mig äger ingen

• Självbiografi om hennes uppväxt med 
sin ensamstående pappa – en 
metallarbetare från Västerås

• En storartad kärleksförklaring till en 
pappa som älskade sin dotter över allt 
annat men ändå inte räckte till

• En berättelse om klasstillhörighet, 
manlighet och utanförskap – om 
alkoholens makt och en dotters vånda

”Jag frågade mamma varför jag inte fått följa med 
henne den där kvällen. Hon svarade alltid samma 
sak. Hon tyckte så synd om pappa att hon gav 
honom det finaste hon hade.” MAG



Astrid Lindgren –
Bröderna Lejonhjärta

• En av Sveriges mest älskade författare 
genom tiderna

• Bröderna Lejonhjärta är det otroliga 
äventyret med de två bröderna 
Skorpan och Jonathan som dör och 
kommer till riket Nangijala

• Bröderna Lejonhjärta är 80% av den 
här boken, men du får även med en 
bonusberättelse + Astrids tankar om 
huruvida boken som media har en 
framtid eller inte

”Fråga i stället: har människan en framtid? 
Det kan man ju tvivla på i sorgsnare stunder. 
Men har hon det, så har boken det också.”

MAG



Therese Lindgren –
Ibland mår jag inte 

så bra
• Therese Lindgren var Sveriges 

mest framgångsrika kvinnliga 
youtuber…

• … men bakom den glammiga ytan 
dolde sig år av psykisk ohälsa

• Det här är hennes berättelse om 
att det inte är något konstigt med 
att må dåligt ibland – tvärtom –
det är vanligare än du tror

”Jag vet att jag är långt ifrån unik om att leva såhär. 
Att ”gå in i väggen” har nästan blivit trendigt och att 
vara en ”prestationsprinsessa” och prata om ”duktig-
flicka-syndromet” känns ganska uttjatat, va? 
Idag skryter folk om att de jobbar så hårt att de inte 
hinner sova, man tävlar i vem som hinner uträtta mest 
under en dag och ju fler bollar man har i luften, desto 
mer framgångsrik och lyckad är man. 
Hör du hur sjukt det låter?”

Klassuppsättning



Christina Lindström –
Jack

• Jack är den snygga killen som är grym 
på innebandy och får alla tjejer

• Freja har en lite för stor näsa, en rosa 
stickad tröja och tycker om att titta 
på sälar

• De är ett omaka par – men de faller 
för varandra…

• … tills Jacks förflutna hinner ikapp 
dem och det blir tydligt för Freja att 
han inte alls är den hon tror

””Har du skadat någon, någon gång?”
frågar hon plötsligt.
”Inte fan vet jag”, svarar jag. Mer aggressivt 
än jag tänkt mig.
”Men det har jag väl.” Och det har jag väl.”

Klassuppsättning



Fredrik Lindström –
världens dåligaste

språk
• Sveriges populäraste språkgubbe delar 

sina tankar om dagens språkbruk

• Språket är människans viktigaste 
redskap – men hur ser vårt förhållande 
ut till detta redskap?

• Varför tycker många att svenskan är ett 
fattigt språk som det slarvas med?

”Svenskan flödar idag nästan över av 
engelska låneord, och det gör en del 
människor oroliga. Är det farligt att låna 
in ord från andra språk? Som språkvetare 
ska man alltid svara nej på den frågan.”



Erlend Loe –
Naiv. Super.

• En av mina personliga favoritböcker –
och en av få böcker jag läst flera gånger

• Handlar om en 25-årig man som 
grubblar över sin framtid

• Loe är en mästare på att förmedla 
glädjen i de små sakerna här i livet –
och jag blir lika glad varje gång jag får 
följa med i hans huvudpersoners sätt 
att tänka

”Det är något som är väldigt bra med att 
kasta. Jag vet inte exakt vad det är. Fler 
borde kasta. Vi borde kasta allihop. Då 
skulle saker  och ting se annorlunda ut. 
Vi skulle varit gladare.”



Jack London –
Skriet från 
vildmarken

• Berättelse om en hund, skriven 
år 1903

• Familjehunden Buck kidnappas 
och säljs till Alaska som 
slädhund

• Tiden i Alaska blir tuff – och mer 
än en gång tvingas Buck åkalla 
sin primitiva natur

”Han var en mördare, en sak som bytte, levde på de 
saker som levde, utan hjälp, ensam, i kraft av sin 
egen styrka och skicklighet, överlevande, 
triumferande i en fientlig miljö där bara de starka 
överlever.”



Lois Lowry –
Den utvalde

• Jonas lever i ett samhälle utan 
konflikter, fattigdom, arbetslöshet 
eller skilsmässor

• En värld där allt fungerar och ingen är 
missnöjd

• Alla starka känslor medicineras bort

• Alla tilldelas en roll i livet och då Jonas 
får i uppdrag att vara samhällets 
minne får han lära sig om deras 
historia – och upptäcker att något är 
fasansfullt fel med detta ”paradis”

””Jonas”, sa hon till både honom och hela 
församlingen. ”du ska utbildas till vår nästa 
minnesbevarare. Vi tackar dig för din barndom.””

Klassuppsättning



Patrik Lundberg –
Gul utanpå

• Ärlig uppgörelse med sin 
uppväxt och ständigt pågående 
jakt på sina rötter

• Adopterad från Korea till 
Sölvesborg – 24 år senare 
återvänder han till Korea för att 
hitta sina biologiska föräldrar

• En berättelse om utanförskap –
att aldrig passa in

”Under tonåren kunde en vanlig lördag börja med match mot 
Helsingborgs IF i juniorallsvenskan, fortsätta med 
halalslaktad kyckling hos en bosnisk familj och avslutas med 
en punkspelning på kulturföreningen Kartago.
Jag var och är alla till lags, utom mamma. Mina kompisars 
föräldrar älskar mig och tycker jag är en bedårande guldgosse 
som säkert kommer att lyckas. Min egen mamma älskar mig 
och jag älskar henne, men jag visar det aldrig. All ilska över 
mina tillkortakommanden har jag tagit ut på henne, trots att 
hon vigt sitt liv åt mig och min syster.”



Sara Lövestam –
En stark nolla

• Texas skulle aldrig kunna prata 
med André, inte i klassrummet…

• … men om han istället låtsas 
vara en snygg tjej som kontaktar 
honom på Instagram?

• Han lånar bilder av en tjej som 
heter Hilma…

• … men det visar sig att även 
Hilma bär på hemligheter…

”Det här är mitt enda sätt att komma nära André. Han skulle 
aldrig prata med mig som Texas, efter åtta år i samma klass 
har man fått sina roller. Med en tjej som profilbild kan jag 
dessutom testa om han verkligen är straight.

Det är faktiskt ganska smart.”



Sara Lövestam –
Sanning med 
modifikation

• Typ en deckare – men samtidigt mycket mer

• Kouplan är privatdetektiv, han tar de fall 
”där polisen inte kan hjälpa dig”

• Pernillas dotter Julia är försvunnen

• En kvinna med andra erfarenheter hade gått 
till polisen – för Pernilla är det inte ett 
alternativ

• Kouplans jakt på kidnapparen leder honom 
in i Stockholms undre värld, men samtidigt 
är det något med Pernillas förflutna…

”Kouplan vet. Hans egen mamma bakade kakor, 
frenetiskt, när hans bror hade försvunnit. Det tokiga 
får gå ur händerna, sade hon, hellre än att sippra ut i 
hjärnan. De åt kakor i veckor efteråt, han kan 
fortfarande känna den sötsorgsna smaken av sin brors 
frånvaro. Så han borde känna igen förtvivlan.”



Tahereh Mafi –
En ocean av kärlek

• Shirin orkar inte bry sig längre

• Hon har bytt skola tre gånger på 
ett år, och nu skiter hon i om 
hon lär känna någon eller inte

• Tills Ocean James dyker upp…

” ”Men labbuppgiften då?”
[...]

”Messa mig. Vi kan jobba med den ikväll.”
Han stirrade på lappen.
”Men var försiktig med det där numret”, sa jag, 

”för om du messar mig för ofta måste vi gifta oss. 
Enligt min religions regler.”

Han bleknade. ”Vänta. Va?”
Jag log nästan. ”Jag måste gå, Ocean.”
”Vänta – nej, allvarligt – du skojar, va?””



Harry Martinson –
Aniara

• Harry Martinsons stora rymdepos!

• Dels en förtvivlans varning i kärnvapnens 
och de ekologiska hotens tid och dels 
kanske det tydligaste exemplet på Harrys 
livsprojekt att visa oss människans försök 
att se sig själv och sin roll i skapelsen

• Kom ut 1956 – men det är kanske inte 
förrän nu vi kan se vilket konstnärligt och 
intellektuellt verk detta verkligen är

”Försök till räddning genom tankeflykt
och överglidningar från dröm till dröm
blev ofta vår metod.
Med ena benet dränkt i känslosvall
det andra med sitt stöd i känslodöd
vi ofta stod.
Jag frågade mig själv men glömde svara.
Jag drömde mig ett liv men glömde vara.
Jag reste alltet rumt men glömde fara -
ty jag satt fånge här i Aniara.”



Harry Martinson –
Nässlorna blomma

• Så börjar hans vandring – han skickas 
runt bland olika hem där han blir 
lillhjonet

• Ingenstans finner han den kärlek och 
ömhet han behöver…

• … men med fantasins hjälp förmår 
han ”ljuga” sig bort från den hårda 
verkligheten

”Min far är död och min mor är i Kalifornien”, 
brukar Martin svara de vuxna som frågar efter 
hans föräldrar. Han är sockenbarn, såld på 
auktion till den som fordrat minst i ersättning 
för att föda och klä honom.”



Harry Martinson –
Vägen till Klockrike

• Luffaren Bolle vandrar runt i Sverige

• Martinsons fantasifigur har lånat 
många drag av sin författare – båda 
representerar en protest mot det 
hårda, mekaniska, omänskliga i tiden 
och förespråkar det milda och mjuka

• Denna bok är främst en bild av den 
vanliga, hyggliga människan som råkat 
hamna lite vid sidan av samhället

”- Menar du att sanningen aldrig får tänkas. 
Och att det verkliga förhållandet alltid måste 
förskönas?”



Moa Martinson –
Mor gifter sig

• Handlar om sjuåriga Mia och 
hennes bryderier om hur 
konstigt vuxna beter sig.

• Utspelar sig i sekelskiftets 
klassamhälle och skrevs som en 
motvikt till de ”pojkbiografier” 
som var populära på 1930-talet.

”Mor och styvfar var borta i en timme, sen 
kom de tillbaka och var gifta.
- Nu ska du säga pappa, sa mor.
Min styvfar stod där och krummade sig 
och sträckte sig och snodde sina 
mustascher.
- Ja, nu ska du säga pappa, sa han.
Jag sa farbror länge efteråt.”



Sebastian Mattsson –
Balladen om Kalle Klick

• Satir över modern journalistik –
författaren fick sparken från 
Expressen pga den här boken

• Kalle ”Klick” Westerdahl har 
jobbat för länge på samma 
tidning

• Han har blivit totalt samvetslös i 
jakten på det enda som betyder 
något för honom: klicken

• Rolig!

”Om en person inte är begåvad nog för att bli 
författare, inte smart nog för att bli en advokat, 
och hans händer är för skakiga för att han ska 
kunna utföra operationer, då blir han en journalist.
- Norman Mailer”



Guy de Maupassant –
Fettpärlan

• Vad händer när en prostituerad 
blir resesällskap till tre präktiga 
äkta par, två nunnor och en 
öldrickande revolutionär?

• Svaret finns i den spännande 
men samtidigt sorgliga 
berättelsen om Fettpärlan

• Resenärerna befinner sig i en 
hästdiligens på flykt undan det 
tysk-franska kriget 1870-1871

” Den lagliga kärleken ser alltid ner på sin frie broder.”



Katarina Mazetti –
Grabben i graven bredvid

• Modern klassiker som kanske mest är 
känd för sin filmadaption

• Hon är en barnlös änka med kyligt 
intellekt och en orimligt prydlig bostad

• Han är en sliten småbonde som inte 
kan räkna sina arbetstimmar ens om 
han tar till tårna

• Ett tragikomiskt vardagsdrama om 
kärlekens möjligheter och omöjligheter

”Var det så här det började? Med att man gick 
dit man inte ville, med att fötter och äggstockar 
började leva sitt eget liv?” MAG



Kadir Meral –
Pojken som följer sin 

skugga
• Föräldrarna vill att Memo ska studera vid 

universitetet och sedan gifta sig med en 
flicka från den kurdiska hembyn – livet i 
Sverige blev inte som de tänkt sig

• Alla möjligheter har bleknat och kvar 
finns bara hoppet att Memo ska leda 
dem till en ljusare framtid

• Men när Memo blir förälskad i Amanda 
förändras allt, han anklagas för att 
överge deras kultur och ställs inför ett 
ultimatum – familjen eller Amanda

””Fan ta dem! Jag fick aldrig en chans.”
Nej, du fick aldrig chansen. Vår kärlek orkade inte 
stå emot verklighetens utmaningar, gödda av de 
skilda kulturerna, inte ens kärlekens pansarsköldar 
orkade stå emot kulturens starka krafter.”



Vilhelm Moberg –
Invandrarna

• Del två i den klassiska Utvandrarserien

• Karl Oskar och Kristina har kommit till 
Amerika – men nu fortsätter resan över 
land för att komma till Minnesota

• Handlar om landet som tog emot dem 
– och det är inte lätt i detta nya land…

” Är det vi som flyttar in i det här landet, 
eller är det landet som flyttar in i oss?”



Vilhelm Moberg –
Nybyggarna

• Del tre i den klassiska Utvandrarserien

• Karl Oskar och Kristina är på plats i 
Minnesota och börjar bosätta sig

• Denna avslutande del handlar om 
deras framtid – åren går, barnen växer 
och varje dag är en ny arbetsdag

”- Du, Robert. Det där med guldet, var ligger det 
nånstans?
- I Kalifornien.
- Jag menar, vet du precis stället?
- Nej, inte precis. Vi får leta, fråga oss fram.
- Ligger det utspritt eller på samma ställe?
- Nej, det ligger utspritt.”



Vilhelm Moberg –
Rid i natt!

• Utspelar sig i Småland på 16oo-talet, 
då främmande styrkor finns i landet

• Tysken Klewen har intagit Ubbetorps 
slott och tvingar nu de tidigare fria 
bönderna att betala skatt till honom

• Det är nödtid och missväxt så de kan 
inte betala, utan tvingas till att jobba 
av sina skulder hos Klewen…

• … men bonden Svedje vägrar till slut 
böja rygg – och upproret är ett 
faktum!

”Icke värderade han friheten lägre därför att 
de fega kunde vara den förutan.”



Vilhelm Moberg –
Utvandrarna

• Första delen i den klassiska 
Utvandrarserien

• Karl Oskar och Kristina har det 
tufft i Sverige och bestämmer sig 
för att testa lyckan i Amerika

• Den långa och strapatsrika resan 
över Atlanten tar sin början…

”Gud har så bestämt, vi ska åka tillsammans. 
Ingen av oss ska känna rädsla. Jag tar min 
Gud med mig.”



Martin Mutumba 
(med Erik Niva) –
Äkta hela vägen

• Den mest fascinerande svenska 
fotbollsspelaren som du aldrig hört 
talas om

• Mutumbas liv är en berättelse om 
både framgång och misär

• Från missbruk och kriminalitet till 
allsvenskt guld och proffsdrömmar 
– och tillbaka igen

”Jag ringde Hasan och sa att det inte blev något, 
att jag fixat värsta dealen med AIK istället. Än idag 
säger han varje gång han ser mig:
> Där är svensk fotbolls dummaste spelare. <”



Niklas Natt och Dag –
1793

• Typ en deckare som utspelar sig i 
Stockholm år 1793

• Cecil Winges hälsa har börjat svikta, 
men han dras in i ett sista fall

• Tillsammans med den försupne 
stadsvakten Mickel Cardell nystar han 
i ett fall som visar sig vara mycket 
brutalare än först anat…

””Hur kom den stympade mannen till er?”
”En natt kom en knackning på min port. En man avböjde att 
nämna sitt namn, men kom med en gåva: varelsen. Han gav 
inga skäl. Det låg i hans intresse, sa han, att den levde ut sina 
sista dagar under min omsorg. Han betalade mig för dess 
uppehälle och gav instruktioner om dess skötsel. Den åt inte 
på eget bevåg, vi var tvungna att spärra upp dess käkar och 
hälla i den en tunn välling en gång dagligen. När dess tjänster 
inte efterfrågades förvarade vi den i en skrubb.””



Hampus Nessvold –
Ta det som en man

• Vad innebär det att vara ”en 
riktig man”?

• En bok om manlighet, 
sexmisslyckanden, att säga ”jag 
älskar dig” utan något jävla 
”bro”, bögskräck, att vara en 
dålig pojkvän och att undra om 
man någonsin kommer bli ”en 
riktig man”

”Så, har jag lyckats med uppdraget att 
”bli bra på sex”? Har jag några standard-
moves som jag brukar köra och vill lära 
ut? Svaret är kort och koncist: nej.”

Klassuppsättning



Mikael Niemi –
Populärmusik från Vittula

• Oerhört populär när den kom ut 
– något av en modern klassiker

• Utspelar sig på 60- och 70-tal, 
om att växa upp i Pajala

• Samhället förändras och den 
äldre generationen stretar emot

• Matti och hans kompis Niila
drömmer om ett liv bortom 
Tornedalens horisont…

” Upplevelsen är svår att beskriva. Det var som om 
kroppen tömdes. Jag blev sten, en oändlig stor, gråkall 
meteorit. Och inbäddad djupt inne i ett hålrum låg något 
främmande, något avlångt och mjukt, organiskt. Ett 
manslik. Det tillhörde inte mig. Jag var sten, jag omslöt 
bara den svalnade gestalten som en kolossal, tätslutande 
granitsarkofag.”

Klassuppsättning



Johanna Nilsson –
De i Utkanten Älskande

• En het sommar i Stockholm, på 
café Utkanten, befinner sig en 
samling ensamma människor

• De börjar alltmer desperat sträcka 
sig efter varandra i en lång kedja 
av kärlek som sneglar åt alla håll 
utom det rätta…

• Struliga relationer i en roman om 
olyckligt liv

”Han pressar ner hennes huvud och håller fast 
henne i håret. Hon försöker vara honom till 
lags, men det blir som hon fruktade, hon får 
kväljningar och spyr på hans mandom.”



Johanna Nilsson –
GILLA HATA HORAN
• Jonna och Gloria är femton år och 

bästisar

• Efter en fest på skolan börjar det skrivas 
skit om Gloria på hennes blogg och på FB 
skapas en ”Hata horan”-grupp

• Gloria mår skit och börjar skära sig – igen

• Jonna bestämmer sig för att ge tillbaka 
med samma mynt, för på internet kan allt 
hända

• Vem är hora nu då?

”Ensam går jag in på biblioteket som håller öppet i 
en timme till, kollar om det har kommit in något 
nytt intressant, stryker med fingertopparna över 
bokryggarna och tänker att allt är mycket lättare 
inuti böckernas värld än i verkligheten.”

Klassuppsättning



Johanna Nilsson –
Jag överger mig aldrig

• Lykkes brorsa Charlie har dött

• Hon kan inte sova, så i stället åker 
hon runt Uppsala på sina inlines 
om nätterna

• En natt möter hon Sami – och det 
är kärlek vid första ögonkastet

• Men Sami har sina egna problem 
– och en trasslig kärleksrelation är 
det sista han behöver

”Jag kör tio varv runt parken det fortaste 
jag kan. Ibland kör jag ifrån sorgen, 
svettas ut den. Isåfall går jag till skolan 
imorgon och säger hej till alla lyckliga 
som inte har en nydöd bror.”



Johanna Nilsson –
Konsten att vara Ela

• Tjugosexåriga Ela snubblar runt i 
livet och försöker hitta sin väg

• Hyfsat uppgiven på kärlek, rotlös 
efter föräldrarnas separation och 
underliga grannar som ställer krav 
på henne

• En ömsint och rolig skildring av en 
ung kvinnas strävan efter ett eget liv

”- Har jag uppfattat dig rätt när du säger att du 
tagit hand om en liten flicka vars mamma är 
missbrukare av något slag och bor på olika 
ställen tillsammans med olika karlar som också 
är missbrukare av något slag? säger 
socialsekreteraren med vänlig men brydd röst.”



Johanna Nilsson –
Om hundra dagar ska 

jag dö så satans vackert 
att du vill följa med

Du kan kalla mig Ikaros.
Det här är mitt avskedsbrev till världen.

Om hundra dagar ska jag nämligen dö så 
satans vackert att du kommer att vilja 
följa med.

Jag finns. Idag och i nittionio dagar till.

Nedräkningen har börjat.

”Han öppnade kartongen med ”Leksaker”, tog den nalle 
som såg snällast ut och kramade den hårt. Torkade av sina 
tårar och sitt snor mot den bruna mjukisnallen.
En lång stund satt han så – sedan kände han sig hyfsat 
lugn igen. Samlad . Fokuserad.
Idag skulle han hitta Ikaros. Det kände han på sig.”

Klassuppsättning



Moni Nilsson –
Hoppet

• 12-årige Azad och hans storebror Tigris 
är helt ensamma i världen

• Insnärjda i lögner och hemligheter, 
strandsatta i ett främmande land, utan 
föräldrar, vänner eller någon som förstår

• Att ta sig från Stockholm verkar omöjligt, 
och drömmen om att bli en hel familj 
bleknar för varje dag som går…

”- Ser du att det står Berlin här?
Azad räckte fram biljetterna. Tigris läste 
långsamt och skakade på huvudet.
- Visst borde det stå Berlin? frågade Azad. Det 

står ju Stockholm på den här…
Tigris nickade. Hans kinder blev alldeles vita.
- Vi är lurade, sa Azad. Så lurade.”

MAG



Jennifer Niven –
Som stjärnor i natten

• Alla tror att populära Violet räddar 
skolans ”freak” Theodore Finch den där 
dagen uppe i klocktornet…

• … men sanningen är egentligen en annan

• Ända sedan hennes systers död har 
Violets liv varit skevt – men när hon lär 
känna Finch öppnas dörren till något nytt

• Men samtidigt som Violets värld växer, 
börjar Finchs värld krympa…

””Men jag berättar det bara så att du ska förstå att det 
är så jag känner mig just nu. Som om Pluto och Jupiter 
står i linje med jorden och jag svävar.”
Efter en minut säger hon: ”Du är så konstig, Finch. Men 
det är det finaste någon någonsin har sagt till mig.”



Njals saga

• Den längsta och mest kända av de isländska
släktsagorna

• Skrevs under 1200-talets sista decennier, och finns
bevarad i ett flertal pergamenthandskrifter

• Författaren är anonym

• Följer olika personer av släkten i olika delar av 
boken – förvånansvärt mycket av storyn är baserad
på juridik i tinget



Magnus Nordin –
Hemsökta

• En drömsommar i skärgården väntar Elin 
och Denise – det enda de behöver göra 
är klippa lite gräs och hålla efter huset 
medan ägaren är borta

• Men snart börjar öns mörka historia 
göra sig påmind…

• … och långsamt går det upp för dem att 
de inte är ensamma i huset…

”Medan hennes hjärta slog vansinnigt fort lyssnade 
Denise till fotstegen som obevekligt närmade sig. 
Fuktiga fotsulor som sög sig fast vid golvet och släppte.
Sög sig fast och släppte.
Sedan tystnad.
Denise låg kall och stel.
Stirrade på handtaget.
Som sakta trycktes ner och sedan dörren som 
knarrande gled upp.”



Joyce Carol Oates –
Foxfire: en tjejligas 

bekännelser
• Fem tonårstjejer blandar blod och lovar 

att hämnas de orättvisor och 
förödmjukelser de utsätts för

• Kring den karismatiske Legs Sadovsky
sluter de upp och bilder FOXFIRE, det 
laglösa gäng till vilket de svär att viga 
sina liv, och i vars namn de metodiskt 
och brutalt utdelar sin hämnd…

• Enligt mig är den här författaren ofta lite 
seg, så även i början på denna, men när 
den väl kommer igång är det bra drag!

”Jag drömmer fortfarande om den ibland. Och 
vaknar skräckslagen men med ett leende. För jag 
hade undkommit Döden den gången, och det 
kan inte alla skryta med.”



Joyce Carol Oates –
Vilda gröna ögon

• Skildrar en familjs upplösning – de 
plågsamma konsekvenserna när våldet i 
hemmet blir allt mer uppenbart

• Pappan, en före detta sportstjärna, 
utövar sin makt på ett smygande och 
manipulerande sätt

• Franky, eller Vilda Gröna Ögon som hon 
kallas, berättar sin historia från den dag 
då hennes värld sattes i gungning tills 
det fruktansvärda händer

”Pappa berättade det för oss. Inte hon. Aldrig hon. Hon sa 
till oss att inte tvinga henne att förklara. Hon skrek åt oss: 
ÅK HÄRIFRÅN! Så vi åkte. Men vi hatade henne inte.
Nej, det var pappa. När vi körde hem från Skagit Harbor. 
Han sa…
Er mamma är kär i en annan man.
Hon har valt honom framför sin familj.
Ni kan aldrig förlåta henne.”



Vibeke Olsson –
Molnfri bombnatt

• Året är 1993, och på gatan nedanför 
sitt fönster hör Hedwig samma 
motto skanderas som i sin ungdom: 
Sieg Heil! Sieg Heil!

• Hon förstår att det är dags att 
berätta den historia hon så länge 
burit på – om den ofattbara tragedi 
som hon bevittnade på nära håll

”- Om du visste vad jag hatar honom, sade han så. Länge var 
jag stolt över att tillhöra honom, över att vara SS-man. Och 
sedan försökte jag intala mig att man får böja sig för det man 
inte förstår. Men det finns också det som jag förstår. Alla dessa 
lik, överallt dessa lik. I Generalguvernementet som i Bosnien, 
överallt. Om du visste vad jag hatar honom, Hedwig. Han har 
smutsat ner allt, allt det jag en gång trodde på. Han har tagit 
ifrån mig mitt liv och gjort mig till en eländig bödel.”

MAG



Vibeke Olsson –
Ulrike och freden

• Andra boken om Ulrike och hennes 
svåra liv under andra världskriget

• Nu har kriget tagit slut – men landet 
är i spillror

• Ulrike har förlorat allt och hennes 
lön som städerska räcker inte för att 
försörja henne och hennes syskon –
så hon prostituerar sig

• Men inte ens det kan rädda dem…

”När jag tänker på hur allt kunde ha varit, börjar 
jag nästan alltid gråta. Men det är bara bra, för 
då gråter jag mig till sömns, och sova måste jag 
för att också nästa dag orka städa på stationen.”

MAG



Vibeke Olsson –
Ulrike och kriget

• Första boken om Ulrike och hennes svåra 
liv under andra världskriget

• Ulrike har under hela sin skolgång blivit 
matad med Hitlers propaganda och är 
därför en helhjärtad nationalsocialist

• Hon tror blint på Tysklands rättvisa och 
slutliga seger

”Deutschland, Deutschland,
über alles, 
über alles in der Welt …”

MAG



George Orwell –
1984

• Klassiker som utkom första gången 
år 1949

• En dystopisk framtidsvision om ett 
övervakningssamhälle där Storebror 
alltid ser dig

• ”Krig är fred – Frihet är slaveri –
Okunnighet är styrka”

”Den som kontrollerar det förflutna 
kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar 
nutiden, kontrollerar det förflutna.”



George Orwell –
Djurfarmen

• Klassiker som utkom första gången 
år 1945

• Djuren på farmen har fått nog och 
gör revolution – de störtar bönderna 
och tar över själva

• Det börjar med fina ideal och 
rättvisa – men slutar med korruption 
och maktmissbruk

• Politisk satir i form av fabel – och en 
av mina personliga favoritklassiker

”Alla djur är skapade jämlika, men vissa 
djur är mer jämlika än andra.”

Klassuppsättning



Pepetela –
Hunden i Luanda

• Hunden i Luanda saknar ägare och 
dyker upp lite här och var i Angolas 
slitna huvudstad

• Någon som kallar sig Författaren följer 
den i spåren, intervjuar folk den mött 
och samlar in tidningsnotiser och 
rättegångsprotokoll där den omnämns

• Det visar sig att hunden ställt till med 
en hel del skit…

”Vill ni veta det bästa av allt? Allt 
eftersom tiden gick verkade hunden 
förstå situationen. Det är vad jag säger 
till er och ni behöver förstås inte tro det.”



Malin Persson Giolito –
Störst av allt

• Fem tonåringar och en lärare som 
vill väl.

• Det slutar i katastrof.

• Nio månader senare ställs artonåriga 
Maja inför rätta.

• Strålande kriminalroman om 
klasskillnader med argt språk som 
gör den omöjlig att släppa

”Luften är grå och suddig av krutrök. 
Alla är skjutna utom jag. Jag har inte 
så mycket som ett blåmärke.”



Jodi Picoult –
Allt för min syster

• 13-åriga Anna är en designer baby – det 
vill säga en perfekt genetisk matchning 
till hennes cancersjuka syster

• Hon är i princip reservdelar till sin syster

• Men nu har hon fått nog, och kontaktar 
en advokat för att stämma sina föräldrar 
och återfå bestämmande över sin egen 
kropp…

”Jodå. Innerst inne har min lilla klient förmågan att få 
andra människor att lyssna. Det betyder att hon kommer 
klara pressen i rätten mycket bättre än jag trott.
Och i kölvattnet på den tanken: Anna klarar kanske att 

vittna i rätten, men det hon har sagt får henne att verka 
okänslig. Omogen, till och med. Det är med andra ord 
knappast troligt att hon får domaren på sin sida.”

Klassuppsättning



Sylvia Plath –
Glaskupan

• Delvis självbiografisk roman om 19-
åriga Esther som vinner en månads 
vistelse i New York i en stor 
damtidnings regi

• Det som skulle bli början på ett nytt 
och bättre liv blir istället det motsatta

• Tillvaron faller samman, hon gör 
självmordsförsök och hamnar på 
mentalsjukhus…

”Det finns något demoraliserande i att se på när två 
människor blir mer och mer galna i varandra, 
särskilt om man är den enda överflödiga i rummet.”



Howard Pyle –
Robin Hood

• Medeltidens England är ett orättvist 
samhälle

• Den grymme sheriffen i Nottingham 
driver hänsynslöst in skatt och kastar 
folk i fängelse om de inte kan betala

• Men i Sherwoodskogen är det de 
laglösa som står för rättvisan – och 
deras grönklädde hjälte Robin Hood
gör vad han kan för att ta från de 
rika och ge till de fattiga

”Sedan sträckte Will Scarlet fram sin hand 
och skakade Allans hand som tecken på 
kamratskap, och likadant gjorde Lille John. 
Så kom det sig att den berömde Allan från 
Dale blev medlem i Robins band.”



E.M. Remarque –
På västfronten intet nytt

• Skrevs 1929, skildrar första 
världskriget med kraftfull realism

• En av de främsta och mest skakande 
krigsromaner som någonsin skrivits

• Handlar om en nittonårig soldat i 
skyttegravskrigets helvete – allt det 
skitiga och vidriga, men också 
kamratskap, uppoffringar och 
glimtar av kärv humor, trots allt

”I krig finns bara förlorare.”
MAG



Tatiana de Rosnay –
Sarahs nyckel

• Paris 1942: Sarah, en 10-årig judisk 
flicka, gömmer sin lillebror i garderoben 
innan familjen brutalt arresteras av den 
franska polisen i den beryktade 
hopsamlingen av judar – Vel’d’Hiv.

• Paris 2002: Inför 60-årsdagen av 
Vel’d’Hiv ombeds Julia skriva en artikel 
om denna skamfläck i Frankrikes historia

• Hon snubblar över Sarahs livsöde, och 
under sina efterforskningar börjar hon 
ifrågasätta sitt eget liv

”Genom bussens dammiga vindrutor kände hon igen en 
av dem, den unge rödhårige polisen som ofta hade hjälpt 
henne över gatan på väg hem från skolan. Hon knackade 
på glaset för att väcka hans uppmärksamhet. När hans 
ögon mötte hennes tittade han snabbt bort.”

MAG



Carlos Ruiz Zafón –
Vindens skugga

• Det går inte att sätta en stämpel på den här 
boken – men ordet mysterium passar in på 
många sätt

• När Daniel är 10 år hittar han romanen 
Vindens skugga i De bortglömda böckernas 
gravkammare i Barcelonas gamla stad

• Han blir besatt av boken – och sökandet 
efter den mystiske författaren Julián Carax
kommer prägla hela hans liv

”Vid ett tillfälle hörde jag en av pappas stamkunder säga att få 
saker sätter så djupa spår i oss som den första boken som 
hittar vägen till vårt hjärta. De där allra första bilderna, orden 
som vi tror att vi har lämnat bakom oss sedan vi slagit igen 
boken, de följer oss livet ut, och i vårt minne reser de ett slott 
som vi förr eller senare - oavsett hur många böcker vi läser, hur 
många världar vi upptäcker, hur mycket vi minns eller 
glömmer - kommer att söka oss tillbaka till.”



Kate Elizabeth Russell –
Min mörka Vanessa

• Skildring av ett brott – en plågsam, 
trovärdig och berörande berättelse som 
ställer frågan om samtycke på sin spets

• Manipulativ lärare blir ihop med elev –
som då inte ser något fel med det

• 17 år senare går dock en annan kvinna 
ut i sociala medier och berättar att hon 
också haft en sexuell relation med 
samma lärare…

”Enligt artikeln utsatte Strane tjejerna för grooming. 
Grooming. Jag upprepar ordet om och om igen, 
försöker förstå vad det innebär, men det enda jag 
kan tänka på är hur varm jag kände mig inombords 
när han strök sin hand över mitt hår.”



Viktor Rydberg –
Singoalla

• … så gestaltar Rydberg det första mötet 
mellan nordiskt blonde riddar Erland 
och den mörka, gåtfulla zigenar-flickan 
Singoalla

• Den stora svenska kärleksromanen, 
utgiven 1857, om kärlek, skilsmässa, 
återföreningar och död

”Där satt vid bäcken en flicka. Han såg ej hennes ansikte, 
ty hon blickade inte åt honom, men han såg kolsvarta 
lockar; gjutna över blottade skuldror och över en mörk 
dräkt, sirad med mångfärgade band. Flickan doppade än 
den ena än den andra nakna foten i bäcken.”



Françoise Sagan –
Bonjour tristesse

• En sommarlovsberättelse från Rivieran om 
en sjuttonårig flicka som tillsammans med 
sin livsnjutande fader drömmer bort den 
ena solgassande dagen efter den andra…

• … men när den loja livsstilen hotas av 
faderns plötsliga förälskelse finns det 
ingenting som stoppar Céciles raffinerade 
grymhet

• Underhållande klassiker om lättja, 
dekadens och själviskhet

”Jag satt kvar med öppna ögon, och hans orörliga mun mot 
min, en varm och fast mun. Den skälvde till, han tryckte den 
hårdare mot min för att hindra den att skälva, så skildes hans 
läppar åt, hans kyss fick liv, blev påträngande, sakkunnig, 
alltför sakkunnig… Jag förstod att jag hade större anlag för 
att kyssa en pojke i solen än för att ta en akademisk examen.”



J.D. Salinger –
Räddaren i nöden

• Klassiker som kom ut som 
bok första gången 1951 
(på svenska 1953)

• 16-årige Holden Caulfield
har lackat på samhället

• Han blir relegerad från sin 
internatskola och spenderar 
tre dagar i New York med att 
ifrågasätta allt

”När jag var färdig att ge mig av med väskor och allt 
ställde jag mig vid trapphuset ett tag för att kolla in den 
där jävla korridoren en gång för alla. Då kom tårarna. Hur 
det nu gick till. Jag tog på mig min röda mössa och vände 
skärmen bakåt, så som jag ville ha den, och skrek så högt 
jag kunde: ”Sov gott då, era jävla skithögar!” Jag kan slå 
vad om att varenda en på våningen vaknade. Så jag lade 
på en rem. Någon idiot hade slängt jordnötsskal över hela 
trappan och det var nära att jag bröt nacken av mig.”



Cora Sandel –
Kranes konditori
• En dag får Katinka Stordal nog. 

Hon orkar inte bry sig längre.

• Utspelar sig i en småstad, och 
”skandalen” påverkar hela 
bygden.

• Smart och lågmäld satir om 
makt och att våga vara sig själv.

”- Kär? ropar Katinka, överrumplad och full.
- Gick han ifrån dig?
- Ifrån mig? Jag var gift med en annan, han var gift 

med en annan. Och kär? Några tycker så mycket om 
kärlek att de aldrig riktigt vågar bli kära. De är 
rädda att det inte ska bli som de drömde.

Säger man sånt till en främmande människa? Till en 
karl? Absolut inte enligt fru Kranes åsikt. Allra minst om 
det är sant. Allra minst då."

MAG



Den här sommaren
älskar
två unga människor varandra
bortom sans och vett.

Den här sommaren
misshandlas
en ung pojke till döds
vid en stilla insjö.

Jessica Schiefauer –
När hundarna kommer

”Han ler ett plågat, underligt leende.
- Om jag inte varit tvungen att ägna varenda 

jävla sekund åt dig, då hade jag kanske anat.
Ester kan inte säga något, hon kan bara stirra. 
Isaks ansikte ser så otäckt ut, leendet blir bredare, 
det stramar i hans mungipor. Meningarna är 
osammanhängande, hackiga.”

Klassuppsättning



Bernhard Schlink –
Högläsaren

• Han är bara femton år när han träffar 
Hanna – en vuxen kvinna som lever ensam

• Hon är vacker, sensuell, bräcklig och 
auktoritär – på en gång gåtfull och 
rättfram

• Efter skoldagarna smyger han hem till 
henne – hon lär honom om kärlekens 
glädje och i gengäld läser han högt för 
henne

• Deras kärlek är en vacker saga – men den 
är också dömd på förhand

”Jag hade varit säker på att jag hade jagat bort henne därför att jag 
svikit och förnekat henne och så hade hon helt enkelt flytt för att 
inte bli avslöjad vid spårvägen. Men att jag inte jagat bort henne 
ändrade inte att jag hade svikit henne. Alltså kvarstod min skuld. 
Och var det ingen skuld att ha svikit en förbrytare så var min skuld 
att jag hade älskat en förbrytare.”



Johanna Schreiber & 
Ida Ömalm Ronvall –

Inte som du
• Ester är skolans mest populära tjej

• Vincent är ingen speciell

• Efter att Vincent hookat upp med 
Esters polare Amanda sprids 
plötsligt en dickpic på Vincent

• Plötsligt vet alla vem han är…

””… så du menar att jag skulle skaffa en hockeykille?” 
skrattar Ester.
”Ha! Det vore något. Nej, det är klart att du inte ska ha en 
hockeykille. Men det behöver ju i och för sig inte ens vara 
en idrottare, det kan vara någon som håller på med musik, 
eller som satsar hårt i skolan. Som också är en jävla 
fighter, som satsar allt, precis som du.”
”Mm.”
Hon vet inte om hon någonsin har träffat en sån kille.
Finns de ens?”



sir Walter Scott –
Ivanhoe

• Utspelar sig i Richard Lejonhjärtas 
och Robin Hoods England – men 
här är det riddarna som är i fokus

• Svarte Riddaren, narren Wamba, 
väpnaren Gurth och den tappre 
riddaren Ivanhoe är några av de 
legender vi lär känna i detta 
storslagna äventyr

• Klassiker som utkom första 
gången år 1820

”Riddarna höll sina lansar upprätt, de blanka 
spetsarna blixtrade i solen och vimplarna fladdrade 
över deras hjälmbuskar.
Trumpetarna ljöd, lansarna sänktes till 
anfallsställning – de båda främsta leden sprängde 
mot varandra i full galopp.””



Ruta Sepetys –
Strimmor av hopp

• Året är 1941, och femtonåriga 
Lina lever med sin familj i Litauen

• Plötsligt en kväll sparkar Stalins 
hemliga polis in dörren och för 
bort familjen

• Lina, hennes mamma och lillebror 
skiljs från pappan och hamnar i en 
smutsig tågvagn på väg mot ett 
sovjetiskt fångläger…

”Har du någonsin undrat över hur mycket en 
människas liv är värt? Den morgonen var min 
brors liv värt ett fickur.”



Kamila Shamsie –
Vår älskade

• ”Vår älskade” är en roman som 
kombinerar det tidlösa med det djupt 
aktuella på ett fascinerande sätt

• Författaren har använt Sofokles 
drama ”Antigone” som utgångspunkt 
och skapat en samtidsberättelse där 
de eviga frågorna om identitet, 
lojalitet, familj och stat synliggörs i en 
aktuell och känslig fråga: Hur ska vi 
som individer och gemenskap 
hantera terrorgruppen IS?

””Jag heter Parvaiz. Jag känner ingen Abu Parvaiz.”
”Känner du inte igen din egen fars namn?”
Parvaiz la an en så neutral min han kunde. Vem var 
den här mannen? Agent? Säkerhetspolis?”



Mary Shelley -
Frankenstein

• Skriven i en tävling med sina 
vänner år 1816

• Doktor Frankenstein tror sig ha 
löst livets gåta och konstruerar 
en varelse av likdelar

• Storyn får extra djup när 
varelsen börjar utveckla en 
personlighet och grubblar över 
sin identitet

”Förbannad skapare! Varför bildade du ett monster så 
hemskt att till och med du vände sig från mig i avsky? Gud, 
i medlidande, gjorde människan vacker och lockande, efter 
sin egen avbild; men min form är en smutsig typ av dig, 
mer hemsk till och med från själva likheten. Satan hade 
sina kamrater, andra djävlar, att beundra och uppmuntra 
honom, men jag är ensam och avskydd.”



Sjöwall & Wahlöö –
Mannen på balkongen

• Del av en klassisk och stilbildande svit 
om tio polisromaner, Roman om ett brott

• Martin Beck är numera en legendarisk 
litterär figur som det fortfarande görs 
filmer om

• Här är han på jakt efter en sexmördare
som terroriserar småflickor i Stockholm

”- Därför att han stod där nästan jämt. På natten 
också. Hon sa att hon tittade på honom i kikare. Att 
han stod och såg ner på bilarna och på barn som 
lekte. Sen blev hon förbannad därför att jag inte 
verkade tillräckligt intresserad. Men varför skulle jag 
vara intresserad? Folk har väl rätt att stå på sina 
balkonger utan att grannarna ringer till polisen? Va? 
Vad fan menade hon att jag skulle göra?”

MAG



Alexander Solsjenitsyn –
En dag i Ivan Denisovitjs

liv
• Handlar om precis det du tror när du 

läser titeln

• Ivans dagar utspelar sig dock i ett 
sovjetiskt fångläger

• På bara 131 sidor ryms en historisk 
epok, den sovjetiska Stalintiden och de 
människoöden som den formade och 
krossade

”Som alltid klockan fem på morgonen slog man 
revelj vid stabsbaracken – med hammare mot räls. 
Den korthuggna klangen trängde vagt genom 
fönsterrutorna, som täcktes av tumstjock is, och 
tonade genast bort – det var kallt och fångvaktaren 
hade inte lust att stå där och slå en lång stund.”



Camilla Sten –
Bergtagen

• Första delen i svensk skräck-trilogi om 
Järvhöga Läroverk – en internatskola 
belägen i Jämtlands skogar

• När en elev försvinner spårlöst börjar 
lokalbon Julia rota i fallet tillsammans 
med den försvunnes rumskamrat Emil

• Snart står det klart att det inte är 
första gången som en ung man 
försvunnit ut i skogen för att aldrig 
mer återvända…

””Det är något underligt med den där platsen”, 
sa hon. ”Det är därför jag aldrig flyttat tillbaka, 
trots att mamma bodde kvar där hela sitt liv. 
Pappa visste det, och jag visste det.”
Julia såg hur musklerna i hennes käkar spändes.
”Allt har att göra med den där skolan. Och med 
den där familjen.””

Klassuppsättning



John Steinbeck –
Möss och människor

• Amerikansk klassiker om två 
lantarbetare som går från gård till gård 
i jakt på jobb

• George står för snacket och tänkandet, 
medan den klent begåvade Lennie står 
för musklerna

• De kämpar för att nå sin gemensamma 
dröm – en egen bondgård i Kalifornien

”"Han är en trevlig kille", sa Slim. "En kille 
behöver inget förstånd för att vara en trevlig 
kille. Det verkar för mig ibland att det fungerar 
tvärtom. Ta en riktigt smart kille och han är 
nästan aldrig en trevlig kille.””

MAG



John Steinbeck –
Pärlan

• Mexikansk saga om den fattige 
fiskaren Kino som hittar världens 
största pärla och börjar drömma 
om ett nytt liv…

• … men pärlan blir hans förbannelse

• Han jagas nu av onda människor, 
som vill beröva honom hans glädje 
och trygghet

”Det läppliknande köttet vällde först upp men 
sjönk sedan ihop. Kino tog ur köttet, och där låg 
den, den stora pärlan, klar som månen. Den 
fångade ljuset och kastade det tillbaka i silvrig 
vitglöd. Den var stor som ett måsägg. 
Det var den största pärlan i världen.”

MAG



John Steinbeck –
Riddarna kring Dannys 

bord
• Den här boken är mer av en vibe än 

en dramatisk berättelse

• Danny råkar få ärva två hus, och det 
ena blir snart högkvarter för ”Dannys 
vänner”

• Boken handlar om dessa figurers liv 
och bedrifter på äventyrets och 
kärlekens fält

”De satt framför spisen med tårar i ögonen och 
deras kärlek till varandra var nästan outhärdlig.
Pablo strök sig över ögonen med baksidan av 
handen och han upprepade Pilons yttrande.
- Vi kommer att bli mycket lyckliga här, sade han.” MAG



John Steinbeck –
Vredens druvor

• Berättelsen om Familjen Joad som likt 
många andra familjer drevs från sina 
hem i 1930-talets USA

• De söker sin lycka i väst – men möts 
av ett Kalifornien översvämmat av 
arbetslösa och arbetsgivare som 
hänsynslöst utnyttjar situationen

• Amerikansk klassiker med solidaritet 
och lojalitet som starka teman

”Seldon, kärror, såmaskin, några hackor som står 
bredvid varandra i ett hörn. Bär ut det. Lägg det i 
en hög. Lassa upp det i vagnen. Kör in till stan med 
det. Sälj det och ta så mycket du kan få. Sälj hästar 
och vagn också. Vi behöver ingenting längre.”

MAG



Robert Louis Stevenson –
Dr. Jekyll & Mr. Hyde

• Advokaten Mr. Utterson grips av ett starkt 
obehag av Dr. Jekylls nye vän Mr. Hyde

• Det ryktas om att Hyde trampat ner ett 
barn på gatan…

• Utterson börjar drömma mardrömmar om 
denne sällsynt fule och osympatiska man

• Samtidigt tycks Jekyll & Hyde vara 
inseparabla… 

”Med varje dag och från båda sidor av min 
intelligens, det moraliska och det intellektuella, 
drog jag mig därför stadigt närmare sanningen, 
genom vars partiella upptäckt jag har varit dömd 
till ett så fruktansvärt skeppsbrott: att människan 
inte verkligen är en, utan verkligen två.”



Robert Louis Stevenson –
Skattkammarön

• Alla pirathistoriers pirathistoria

• Jim Hawkins, kapten Smolletts och 
Long John Silvers eskapader ombord på 
skeppet Hispaniola är en stilbildande 
historia som fått sin egen mytologi

• Skattkartor, rom, myteri – allt du tänker 
på när hör ordet pirat finns här!

”Det var Silvers röst, och innan jag ens hade hört 
ett dussin ord, så skulle jag inte ha velat visa mig 
för allt i världen, utan låg där, darrande och 
lyssnande – oerhört rädd och oerhört nyfiken. 
För redan av dessa Silvers första ord förstod jag 
att alla ärliga mäns liv ombord berodde helt och 
hållet på mig.”



Bram Stoker –
Dracula

• Lättläst version av berättelsen om 
vampyrernas urfader – Dracula

• Jonathan ska sälja ett hus till en greve i 
Transsylvanien och trots varningar 
reser han dit från London

• Han lyckas överleva deras första möte 
– och slår sig sedan samman med 
bland annat Dr. Van Helsing för att få 
stopp på detta monster en gång för alla

”- Den här vitlöksflätan måste du alltid ha runt 
halsen på natten, sade Van Helsing.
Du måste lägga den runt din hals när solen går 
ner, och du får inte ta bort den förrän efter 
soluppgången.
Fråga mig inte varför.
Jag tänker inte berätta.”

Lättläst MAG

Klassuppsättning



Mats Strandberg –
Slutet

• Du är sjutton år gammal. Det är sommar 
och världen ser ut precis som vanligt…

• … men du vet vad som är på väg. 
Om en månad är vi alla borta.

• Hur känns det att veta exakt vilket 
klockslag du ska dö?

• Vad vill du göra den sista tiden?

• Och vem vill du vara med när allt tar 
slut?

”De sista beräkningarna är gjorda. Nu finns det 
ingen tvekan längre. Om en dryg månad är det 
verkligen över. 
Vi har till och med ett klockslag. Den 16 
september, 04.12 på morgonen, träder 
kometen Foxworth in i Jordens atmosfär.”



August Strindberg –
Hemsöborna

• Fastlänningen Carlsson kommer till 
Hemsö för att hjälpa till med änkan Flods 
jordbruk

• Blir ovän med sonen, kär i pigor och gifter 
sig med änkan – något av en såpopera

• Boken kom ut 1887, och Strindberg skrev 
den även som pjäs som gick upp på 
scenerna 1889

”Carlsson har fått beröm och är segersäll; 
Ida är honom också bevågen, och han 
uppvaktar henne med påfallande 
uppmärksamhet, men så är hon ju också 
dagens skönaste.”

Klassuppsättning



August Strindberg –
Röda rummet

• Roman från 1879 om den unge 
Arvid Falk

• Arvid strävar efter frihet och 
sanning - pengar och ära kommer i 
andra hand

• Boken handlar mycket om detta -
att samhället inte är idealiskt, och 
att det ibland bara är olönsamt att 
försöka vara hederlig

”För att förstå Struves machinationer måste man veta några av de 
viktigaste data av hans biografi. Han var till börden överliggare vid 
Universitetet och hade hemfallit åt litteraturen av brist. Han blev först 
redaktör av den social-demokratiska Folkets Fana; därpå hade han fått 
transport till den konservative Bondplågaren; men när denne flyttades till 
en annan stad med inventarier, tryckeri och redaktör, ändrades namnet till 
Bondevännen och därjämte antogo även åsikterna en annan färg. Därpå 
hade Struve blivit såld till Rödluvan, där han just genom sin bekantskap 
med alla de konservatives funder kom väl till pass, likasom det nu i 
Gråkappan var hans största merit, att han kände dödsfienden Rödluvans 
alla hemligheter, vilka han missbrukade med den största frihet.”



August Strindberg –
Tjänstekvinnans son

• Självbiografisk roman där Strindberg 
berättar om sina uppväxtvillkor –
det vill säga familjesituation, ekonomi 
och samhällsstatus

• Strindberg skrev denna efter att han 
blivit åtalad och friad för att han drev 
med nattvarden i Giftas. Att bli åtalad 
fick honom att känna sig utanför och 
oförstådd. Han vill med Tjänstekvinnans 
son förklara sig för Sverige och också 
kanske försöka förstå själv

”Det rätta gudsbegreppet synes sålunda inte 
medfött, och när det sålunda skall förvärvas genom 
uppfostran borde inte regeringens lärobok inviga så 
låga föreställningar som den om en gammal man, 
vilken behövde vila sig efter sex dagars arbete.”



Jonathan Swift –
Gullivers resor

• Tidlös klassiker, först utgiven år 1726

• Upptäcktsresande Gulliver berättar om 
sina fantastiska upplevelser och äventyr

• Den har med åren blivit mer av en 
barnbok – men Swift var en stor satiriker 
och den är ursprungligen skriven för att 
driva med sin tids samhällsförhållanden

”Jag började tro att huset tillhörde någon högt 
uppsatt person, eftersom det fordrades så många 
formaliteter innan jag kunde få företräde. Men 
att en förnäm man skulle ha en betjäning av idel 
hästar gick å andra sidan över min horisont.”



Hjalmar Söderberg –
Den allvarsamma leken

• Lydia och Arvid hade en kort romans i 
sin ungdom

• Tio år senare är de båda gifta – men när 
de träffas flammar den gamla passionen 
upp

• Lydia är inte längre den oskyldiga lilla 
flickan, utan en självständig kvinna som 
vågar bejaka sina lustar – men det leder 
till konsekvenser för dem båda som de 
aldrig kunde anat…

”Man väljer inte sitt öde. Och man väljer lika liten 
sin hustru eller sin älskarinna, eller sina barn. 
Man får dem, och man har dem, och det händer 
att man mister dem. Men man väljer inte!”



Hjalmar Söderberg –
Doktor glas

• Triangeldrama mellan Doktor Glas, den 
unga vackra Helga och den motbjudande 
pastor Gregorius

• Har man rätt att döda en människa för 
att rädda en annan?

• Svensk klassiker som utkom 1905 – och 
ansågs otroligt provocerande för sin tid

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i 
brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill ingiva människorna något 
slags känsla. Själen ryser för tomrummet och 
vill ha kontakt till varje pris som helst.”

Klassuppsättning



Annika Thor –
En ö i havet

• Steffi och Nelli är från Wien och 
på flykt från tyskarnas 
judeförföljelser

• De har separerats från sina 
föräldrar, och det är upp till 12-
åriga Steffi att ta hand om sin 
lillasyster

• De hamnar i Göteborgs skärgård, 
där inget är som de trott…

• … och här ska de nu bo – på en ö 
i havet…

”Den enda som hälsar på Steffi när de möts är Vera. 
De andra bara stirrar på henne. En gång ropar den 
blonda flickan något efter henne, men Steffi förstår 
inte orden.”



Johanna Thydell –
I taket lyser 
stjärnorna

• Jennas mamma har cancer

• I taket i Jennas rum har de 
klistrat upp stjärnor som lyser i 
mörkret

• Under en av stjärnorna har 
Jenna gömt ett löfte:
Om du dör mamma, då tar jag 
livet av mig.

”En dikt med ett löfte.
”Om du dör mamma, då tar jag livet av mig.”
Och hon gråter, men hon måste hålla ut, hon måste 
vara stark, mamma är svag, och hon måste vara 
starkare. Måste hålla ryggen rak, måste andas 
lugnt, måste fortsätta framåt.
Måste.”



J.R.R. Tolkien –
Bilbo

• Föregångaren till den legendariska trilogin 
Sagan om Ringen

• Den fridsamme hoben Bilbo luras iväg på ett 
äventyr tillsammans med trollkarlen Gandalf
och ett gäng dvärgar för att återerövra 
dvärgarnas skatt från draken Smaug

• Massa faror väntar längs vägen – bland 
annat lär vi oss hur Bilbo lurar Gollum på 
självaste Härskarringen

”- Vad har det i sina fickor… sss? Väsningen ljöd nu högre och skarpare, 
och när Bilbo tittade åt det håll den kom ifrån, såg han till sin 
förskräckelse två små ljuspunkter riktade mot sig. En misstanke växte 
inom Gollum, och hans ögon brann med en blek låga.
- Vad har du tappat? envisades Bilbo.
Men nu hade ljuset i Gollums ögon blivit till en grön eld, och det kom 
hastigt närmare. Gollum var i sin båt igen och paddlade med vild fart mot 
den mörka stranden. Han var så rasande över sin förlust och det han 
misstänkte, att inget svärd kunde skrämma honom längre.”



J.R.R. Tolkien –
Sagan om Ringen

• Första boken i trilogin om Härskarringen

• Äventyret tar sin början – hoberna
skickas av Gandalf från Fylke för att 
transportera Ringen till Vattnadal och 
brödraskapet bildas

• Mycket händer på vägen, och vi får en 
första introduktion till den makalösa 
världen och de fascinerande karaktärer 
Tolkien skapat

”En ring att sämja dem, en ring att främja dem, 
en ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem.”



J.R.R. Tolkien –
Sagan om de två 

tornen
• Andra delen i trilogin om Härskarringen

• Frodo och Sam har separerats från resten 
av sällskapet och fortsätter sin resa mot 
Domedagsberget själva

• Samtidigt har Saurons armé av orcher
börjat mobilisera sig, och de goda 
krafterna gör vad de kan för att hålla ut 
tills uppdraget är slutfört

”- Så är det, sade Gandalf, nu med hög röst, 
skarp och klar. Åt det hållet ligger vårt hopp, 
där nu din största fruktan är. Än hänger domen 
på en skör tråd – men det finns likväl hopp, 
bara vi kan stå obesegrade samman en tid.”



J.R.R. Tolkien –
Sagan om Konungens 

återkomst

• Den tredje och sista delen i trilogin om 
Härskarringen

• Kommer Frodo, Sam och Gollum komma 
fram till Domedagsberget för att förstöra 
Ringen?

• Kommer det finnas något kvar att rädda eller 
har Saurons arméer redan ödelagt allt?

”Det stora mörkret har fallit. 
Det blir ingen gryning mer.”



Mark Twain –
Huckleberry Finn
• På flykt undan sin pappa och 

änkan Douglas ger sig Huckleberry 
Finn av på rymmen

• Tillsammans med Jim, en förrymd 
slav, tar han sig på en flotte nerför 
Mississippi-floden

• Amerikansk klassiker som kom ut 
första gången år 1885

”Nå, det stod inte länge på, förrän jag fick honom att 
begripa att jag inte var något spöke. Jag var så glad 
att jag kunde hoppa, för jag hade träffat på Jim – nu 
var jag inte ensam längre. Det sa jag åt honom också, 
och jag sa att jag visste att han inte var den, som 
skulle skvallra om för folk, var jag fanns.”



E.P. Uggla –
Felet med Eden

• Ava vaknar upp i en märklig sjukhussal 
utan minne av vad som hänt…

• En pandemi har dödat nästan alla 
utom unga

• Ett elitistiskt, skyddat samhälle har 
skapats – och av någon anledning har 
Ava hamnat bland eliten

”Ava minns nästan inget om influensan eftersom 
hon, mamma och Tage var bland de första i världen 
som fick den. De sov alla tre när resten av världen 
dog. Nersövda i tre av Sveriges fem ecmo-maskiner.
Men det var bara Ava som hade oturen att vakna.”



Sigrid Undset –
Kristin Lavransdotter: 

Brudkronan
• ”Världens bästa kärleksroman”

• Det huvudpersonen Kristin upplever 
tillsammans med sin Erlend i 1300-
talets Norge är ingen romantisk 
världsfrånvänd kärlek – utan en mer 
realistisk skildring av helheten från ny 
förälskelse till äktenskapets vardag

• Brudkronan är första delen i en trilogi

”Men Ragnfrid sade att detta var ju ej lämplig tid att 
lägga på ett sådant djur – och vad skulle han med det?
”Jag skall föda upp honom och binda honom framför 
mina döttrars jungfrubur”, sade Lavrans och log 
bistert.
Men de kunde inte skaffa björnungen fet mjölk som 
den måste ha, och så slog Lavrans ihjäl den några 
dagar efteråt.”



Carl-Johan Vallgren –
Den vidunderliga 
kärlekens historia

• Det är inte bara hans kärlek som är 
vidunderlig – utan också han själv, 
Hercule Barfuss

• Ända sedan han föddes i Königsberg 
1813 har han väckt människors fasa 
med sin vanställdhet, och han är 
även döv och dvärg

• Men han har en sällsynt förmåga –
han kan läsa folks tankar…

• … det kommer att skänka honom ett 
våldsamt och märkligt öde, och 
farliga fiender

”Skälvande ändå in i märgen lämnade han ifrån sig 
barnet till madame Schall.
”Prästen har rätt”, mumlade han. ”Det är ingen 
människa. Det är djävulens barn.””



Vergilius –
Aeneiden

• En klassisk diktares mest klassiska 
verk – har ansetts vara fundamentet 
för all bildning värd namnet

• Via sånger och dikter får vi följa 
hjälten Aeneas dramatiska öden efter 
flykten från det brinnande Troja

”Jag fruktar grekerna även när 
de kommer med gåvor”



Jules Verne –
En resa till jordens 

medelpunkt
• Klassisk äventyrsroman skriven 1864

• Professor Otto Lidenbruck tror sig ha 
avkodat ett hemligt meddelande i en 
gammal isländsk saga – och därmed 
hittat vägen till jordens medelpunkt 
via en vulkan

• Han sätter snabbt ihop en expedition 
och ger sig av!

”- Håll detta i minnet: när ett utbrott närmar sig, fördubblar rökvirvlarna 
sin verksamhet. Medan utbrottet pågår, försvinner de helt. Då söker sig 
nämligen all vulkanisk materia ut genom krateröppningarna i stället för att 
tränga fram genom sprickor i jorden. Så länge rökutvecklingen är lika 
intensiv som nu, kan vi därför känna oss säkra. Att det regnar och blåser är 
också ett gott tecken. När ett utbrott är förestående, blir luften tung, och 
vädret blir alldeles lugnt.
- Men…
- Det räcker. Vetenskapen har talat – vi har ingen anledning att göra 

annat än att tiga.”



Jules Verne –
En världsomsegling 

under havet
• Episkt äventyr, skrivet år 1870

• Professor Aronnax och hans två 
kumpaner räddas ur sjönöd av 
kapten Nemo och det mystiska 
skeppet Nautilus

• Resor, äventyr och upptäckter –
men det är något som är off 
med kapten Nemo…

”Ja, jag älskar havet! Havet är allt!
Det täcker sju tiondelar av planetens yta. Dess andedräkt är ren och frisk. 
Det är den ofantliga öken där människan aldrig behöver känna sig ensam, 
eftersom hon omges av liv på alla håll. Här uppenbarar sig naturen i alla 
sina tre riken, mineralriket, växtriket och djurriket. Havet är naturens 
väldiga reservoar för allt gott. Det är havet som skapat livet på vår jord, 
och kanske ska livet också finna sitt slut där!
Havet är det stora lugnet, den yttersta ron. Och det lyder inte under några 
tyranner. Visst kan de söka hävda sina orättfärdiga rättigheter på dess yta, 
där de kan kämpa och slåss och vältra sig i all sin jordiska ondska. Men tio 
meter under ytan upphör deras makt helt, deras inflytande försvinner, 
deras välde blir till intet!
Det är i havets sköte man bör leva! Det är bara där friheten finns! Där 
finner jag inga herrar! Där, och endast där, är jag fri!”



Francois Voltaire –
Candide

• Rätt grov samhällssatir från år 
1759

• Kritiserar samhället och adeln –
skriven för att driva med den 
samtida tänkaren Leibniz

• Vår huvudperson indoktrineras i 
ung ålder att bli en optimist

• När han ger sig ut i världen och 
möter den ena hemskheten 
efter den andra tvingas han att 
ifrågasätta sin uppfostran…

”Ack! Min kära ... om du inte har våldtagits av två bulgarer, 
knivhuggits två gånger i magen, har två slott förstörts, två fäder och 
mödrar mördade inför dina ögon och har sett två av dina älskare 
piskas i en auto-da-fe, jag förstår inte hur du kan överträffa mig. 
Dessutom föddes jag som baroness med sjuttiotvå kvarter och jag 
har varit en köksgubbe.”

Klassuppsättning



Christina Wahldén –
En varm vinter

• Alex föräldrar har just skilt sig, de beter sig 
som ansvarslösa barnungar och Alex står 
inte ut längre

• Så i stället för att börja trean på gymnasiet 
tar hon sina sparade körkortspengar och 
köper en halvårsbiljett till andra sidan 
jordklotet, till Australien

• Hon lägger en lapp på köksbordet, om 
hennes mamma händelsevis skulle bry sig…

”Jag har åkt till Australien för att finna mig själv. 
Jag ska lära mig surfa. Vi kanske ses.”

MAG



Christina Wahldén –
Kort kjol

• Myran hänger med två killar på 
efterfest – inga konstigheter, dom 
är ju polare

• Festen urartar och killarna våldtar 
Myran, iskallt och mycket grymt

• Och det svåra har bara börjat –
sedan kommer rädslan, 
polisförhören, rättegången… hur 
ska hon kunna leva vidare?

”- Du har väl rätt att ha hur kort kjol du vill utan 
att bli våldtagen! Du har rätt att gå naken och 
aspackad rätt genom hela stan mitt i natten utan 
att bli våldtagen! nästan skriker hon.”

MAG

Klassuppsättning



Anders Wallensten –
Hälsogåtan

• Hur ska du göra för att leva länge och 
hålla dig så frisk som möjligt?

• Faktabok om hur vår kropp funkar och 
om motion, mat, relationer, tankar, 
omgivning och sömn – ur såväl ett 
evolutionärt, vetenskapligt och 
erfarenhetsbaserat perspektiv

• Vill du leva hälsosamt måste du ha koll 
på helheten, allt påverkar varandra

”Hjärnan är triggad att tycka om och föredra mat 
som är full av energi. Inga konstigheter egentligen, 
den typen av mat ger oss snabbt det kroppen 
eftersträvar.”

Klassuppsättning



Herbjørg Wassmo –
Huset med den 

blinda glasverandan

• Tora är en liten flicka i en norsk fiskeby

• Hon är inte riktigt som andra

• Hennes far var en tysk soldat

• Hon är tillåtet villebråd

”Det var kallt därinne. Men det var tyst och ingen 
såg henne. Hon stod en stund mitt på golvet och 
tyckte synd om ängeln som hängde inom glas och 
ram på väggen. Den höll den ena knubbiga handen 
under kinden medan den tittade på ingenting.
Den var alldeles ensam.” MAG



Andy Weir –
Ensam på Mars

• Den här boken är så bra att jag blir 
avundsjuk på er som har chansen att 
läsa den för första gången

• Mark Whatney är en astronaut som 
blir strandsatt på Mars och försöker 
överleva mot alla odds

• Det optimala äventyret, skrivet på ett 
underbart sätt, non-stop underhållning

”För att undvika missförstånd… jag dog inte på sol 6. 
Fast resten av besättningen trodde förstås att jag 
gjorde det, och för det kan jag inte klandra dem. 
Kanske proklamerar de en slags nationalsorg för mig 
och på min Wikipedia-sida skriver de: ”Mark Whatney
är den enda människa som har dött på Mars.”
Det kommer antagligen att stämma. För jag kommer 
förstås att dö här.”



Tara Westover –
Allt jag fått lära mig
• Självbiografi om hennes uppväxt i en 

mormonfamilj i Idaho helt avskärmad 
från samhället…

• … och hur hon mot alla odds lyckas 
skaffa sig en utbildning

• Hon är 17 år när hon första gången 
sätter sin fot i en skola

• En otrolig berättelse om en ung 
människas strävan efter kunskap, om 
familj, lojalitet och självförverkligande

”Han verkade mindre än han hade gjort på 
morgonen. Besvikelsen i hans drag var så barnlik att 
jag för ett ögonblick undrade hur Gud kunde neka 
honom detta. Han, en trogen tjänare, som hade 
lidit lika villigt som Noa när han byggde arken.
Men Gud höll tillbaka floden.”



Oscar Wilde –
Dorian Grays porträtt

• Klassiker från 1890, om en ung 
man som får sitt porträtt målat –
för att sedan få porträttet att 
börja åldras istället för han

• Ju mer svinigt han lever, desto 
mer stryk tar porträttet…

• … men han klarar sig fläckfritt

• Satir över dåtidens fåfänga 
överklass – mycket kontroversiell 
på sin tid

”Jag visste att jag hade kommit ansikte mot ansikte 
med någon vars enda personlighet var så fascinerande 
att om jag tillät det skulle det absorbera hela min 
natur, hela min själ, min själva konst.”



Elin Wägner –
Norrtullsligan

• Sveriges första litterära feministikon?

• Norrtullsligan kom ut 1908 och är en 
ganska lättsam samhällssatir

• Fyra kvinnor kämpar sig fram trots 
snåla arbetsgivare, opålitliga 
”karlslokar” och vad som idag skulle 
klassas som sexuella trakasserier

” Jag kom till stan klockan sju på morgonen som en 
annan stackars möbel, det vill säga möblerna hade det 
bättre, de voro emballerade och blevo hemburna. Jag 
besegrade tanken på en droska och tog spårvagnen, 
lovande mig, att inte ens den skulle få förekomma för 
ofta, som en biljett är lika med bröd för en hel dag.”



Monica Zak –
Pojken som levde med 

strutsar

• Sann historia om Hadara, som 
vid två års ålder kom bort i en 
sandstorm i öknen

• Alla trodde han var död – men 
han hade adopterats av en 
strutsflock

• I tio år levde Hadara som en 
medlem i flocken!

”Pojken försöka leka med strutsungarna. Han 
kastade en pinne och ville att de skulle springa efter 
den och komma tillbaka med den. De sprang inte 
efter den. Han gömde sig och ville att de skulle leta 
reda på honom. De gick bara kvar och pickade.”

Klassuppsättning



Jevgenij Zamjatin –
Vi

• Den första moderna dystopin, 
skriven 1924 som satir över Stalins 
Sovjet – där boken förbjöds

• Utspelar sig i en totalövervakad 
stat innanför glas

• Inspiration för massa andra 
klassiker – som t. ex. 1984, 
Kallocain & Du sköna nya värld

”- Jag tycker inte om ert utseende, det är inte ert normala 
och ni är följaktligen sjuk eftersom anomali och sjukdom är 
ett och detsamma. Ni fördärvar er och ingen säger det till 
er, ingen.

Med ”ingen” avsåg hon naturligtvis numret på talongen, I-
330. Den snälla, rara U! Hon hade naturligtvis rätt, jag var 
oförnuftig, jag var sjuk, jag hade fått en själ och blivit en 
mikrob. Men är inte blomningen en sjukdom? Gör det inte 
ont när knoppen brister? Är inte spermatozoen den 
hemskaste av alla mikrober?”



Joakim Zander –
Ett ärligt liv

• Kille slutar gymnasiet, flyttar till 
Lund för att plugga juridik

• Blir snabbt besviken, träffar en 
tjej på en demonstration som 
introducerar honom till ett nytt 
sätt att leva

• Visar sig vara något av en sekt…

”- Varför skrev du det där på fasaden?, sa jag.
”Vi har repen och dolkarna?”
Hon bara såg på mig.
- För att det är allt vi har, sa hon.
Kanske räcker det.”



Finn Zetterholm –
Lydias hemlighet

• När Lydia ser tavlan målad av 
Rembrandt kan hon inte låta bli 
att röra vid den

• Men det skulle hon aldrig ha 
gjort, för det skickar henne bak i 
tiden!

• Nu börjar en resa genom tid och 
rum under sex århundraden –
fylld med möten av legendariska 
konstnärer som Leonardo da 
Vinci och Salvador Dali

”- Nu drunknar jag! Var det sista Lydia hann 
tänka innan hon förlorat medvetandet.” MAG



Émile Zola –
Thérèse Raquin

• När boken släpptes år 1867 blev 
det en skandalsuccé som många 
ville förbjuda

• Otrohet, mord, kärlek och hat –
ett triangeldrama med ödesdigra 
konsekvenser

• Thérèse är olyckligt gift med 
Camille…

” Om min man kunde dö… upprepade Thérèse 
sakta. Då skulle vi gifta oss, då behövde vi inte 
frukta någonting, då skulle vi kunna njuta i fullaste 
mått av vår kärlek… Vilket skönt och gott liv.”



Ida Ömalm Ronvall –
En hemlig syster

• Isak går första året på gymnasiet, 
tränar, umgås med sina vänner och 
flickvännen Kajsa

• Fanny har precis flyttat hemifrån 
och börjat jobba på kundtjänst 
medan hon funderar på vad hon vill 
göra med livet

• De bor i olika städer, lever olika liv –
tills de en dag visar sig vara syskon

”Jag borde aldrig ha åkt hit. Jag önskar att jag 
aldrig hade fått reda på att jag har en syster. Hade 
inte farsan kunnat hålla mer ordning på det där 
jävla pappret, så att jag inte hittat det? Ska man 
ljuga får man faktiskt ljuga riktigt jävla ordentligt.”



Klassuppsättningar –
Svenska: Noveller



13 svarta sagor

Rysare och
skräcknoveller att

läsa då mörkret
sänker sig.

Innehåll:
Gastkramad av 

Lova Lovén

Dödspatrullen av 
Katarina Emgård

Köttkvarnen av 
Mattias Lönnebo

Djuptjärn av 
Elisabeth Östnäs

Den sjunde av 
Love Kölle

Flockdjur av 
Mikael Strömberg

Kidnappad av Eva 
Holmqvist

Befallaren av Fred 
Andersson

Följeslagare av 
Christina 

Nordlander

Marken där är
sank av Alexandra 

Nero

Boeuf Bourguignon 
av Ida Tellestedt

Pappas store pojke
av Johan 

Grindsäter

Hungrig skugga av 
Love Kölle



Hans Christian 
Andersen –
Sagor och 

berättelser 1835-45
• Ni känner säkert igen namnet och 

ett par av hans berättelser – men 
han var också väldigt intressant 
privat

• I den här boken finns några av hans 
mest uppskattade historier

”Vi har gett det till häxan för att hon ska hjälpa dig så du 
slipper dö i natt! Hon har gett oss en kniv, här är den, ser du 
hur vass den är? Innan solen går upp måste du sticka den i 
prinsens hjärta, och när hans varma blod rinner ner på dina 
fötter så växer de ihop till en fiskstjärt och du blir sjöjungfru 
igen och kan komma ner till oss i vattnet och leva dina 
trehundra år, innan du förvandlas till dött, salt skum på havet. 
Skynda dig! Han eller du måste dö innan solen går upp!”



Aharon Appelfeld –
Kylig vår

• Det dröjer sju dagar innan en liten 
grupp som befunnit sig i en bunker 
får reda på att kriget är slut

• Intressant skildring av deras möte 
med sin nya verklighet

• Människorna i husen runtomkring, 
fiender tills alldeles nyss. Tillgång 
till mat. Allt genomsyrat av en 
krypande känsla av otrygghet –
och den intensiva smärta som 
drabbar vid insikten att alla ens 
nära gått under

”När vi öppnade vårt gömställe och dagsljuset plötsligt steg 
ner i bunkern, visste vi inte vad vi skulle göra. Våra ansikten 
fylldes av en barnslig förundran, som ansiktsuttrycket hos 
en stammare.”

Klassuppsättning



Karen Blixen –
Babettes
gästabud och
andra berättelser

Sex stycken berättelser på cirka 40 
sidor var.



Giovanni Boccaccio –
Decamerone

• Ansvarslösa rikemansbarn har det alltid 
funnits, men få mer kända än de sju 
unga damer och tre ungherrar som 
pryder omslaget på denna bok, 
sittandes i trädgården på sitt lantställe 
utanför Florens. Dit har de med en stab 
tjänare flytt undan digerdöden som 
härjar i staden. För att underhålla sig, 
och för att tänka på något annat än 
pesten, beslutar de sig för att berätta 
historier för varandra, vardera en per 
dag under tio dagar.

• Decamerone, ordagrant De tio dagarna,
är en av världslitteraturens mest kända 
novellsamlingar, skriven år 1348

”Det är mänskligt att hysa medlidande med de 
bedrövade. Detta motto, vilket var och en alltid bör 
följa, passar dock bäst för dem som en gång redan 
varit bedrövade och funnit hjälp och tröst hos andra.”



Karin Boye –
Ella gör sig fri

• Ella är gift med Arvid

• Arvid är något av ett rövhål

• Hon söker stöd hos sin mor, 
men inser snart att hon är 
ensam i sin kamp…

”Han såg upp och nickade, då hon kom in. 
I själva verket skulle det gjort henne 
detsamma, i vilket tillstånd hon funnit 
honom. 
Det som skulle sägas, det måste sägas.”



Quifan Chen –
Råttans år

• Fem sci-fi noveller från en av 
Kinas mest lovande författare

• Mystisk, ganska dystopisk feeling

• Fängslande historier med viktiga 
budskap

”Under ett träd i närheten ligger en hög med stenar. Av formen och 
färgen att döma har de valts ut för ändamålet och högen tycks 
verkligen ha en särskild form, det finns något estetiskt tilltalande 
över den. I trädet hänger kropparna av arton döda hanar. De dinglar 
som frukter på de höga och låga grenarna.

Hur dog de? frågar gruppbefälet medan två av de andra försöker få 
ner en av kropparna.

Titta här. Jag pekar på marken, som täcks av ett fint lager vit sand. 
Oräkneliga små tassavtryck omringar det stora trädet i allt vidare 
koncentriska cirklar. Jag kan se det framför mig, det måste ha varit 
lika högtidligt som när vi hissar flaggan på nationaldagen.”



Stig Dagerman –
Snöblandat regn
• Arne bor på landet och väntar 

på att hans faster ska komma 
hem från Amerika

• En berättelse om frånvaro och 
längtan, om vuxenvärlden och 
barndomen

• Mer en allmän vibe än en 
rafflande historia

”Jag sticker med min kniv i slidan och går ut på gårn. Jag 
tittar utåt vägen för att se om bilen kommer men ännu är 
det alldeles för tidigt. Jag går bort till grinden och skär in 
mitt namn och dagens datum i en tvärbräda. Jag skall 
aldrig glömma den här dan när det regnar, när vi blastar 
morötter, när det blir snöblandat regn och när faster från 
Amerika kommer.”



Mahasweta Devi –
Branden i hjärtat

• En av det samtida Indiens mest 
betydelsefulla författare

• I allt hon gör tar hon ställning för dem 
som är utnyttjade och förtryckta

• I denna bok har hennes berättelser för 
första gången översatts till svenska –
och det är en upplysande resa in i ett 
Indien från de förtrycktas, de lågkastigas 
och de bortglömdas perspektiv

”Mannen äger ett fisknät. En gång i världen 
när folk rensade dammen på ogräs, fångade 
fisk och tog bort alger brukade han kasta sitt 
nät i dess vatten.
Han brukade kasta sitt nät och fånga fisk i 
dammar som ägdes av andra. Nu odlar 
ägaren inte längre fisk.”



Arthur Conan Doyle –
Baskervilles hund och andra 

berättelser

• Fem berättelser om den 
legendariske mästerdetektiven 
Sherlock Holmes

• Huvudnumret är det cirka 200 
sidor långa mysteriet 
Baskervilles hund, men boken 
innehåller också fyra kortare 
mysterier:
En skandal i Böhmen
De fem apelsinkärnorna
Den grekiska tolken
Det sista problemet

”Elementärt, min käre Watson.”



Ida Fink –
En vårmorgon

• Berättelsen om de sista ångestfyllda 
timmarna i livet för en judisk familj i 
andra världskrigets Polen

• En desperat fars fruktlösa försök att 
rädda sina barns liv…

• … och en oseende omgivning som 
inte längre bär några spår av 
medmänsklighet

”Han höll den lilla i sina armar. Barnet sa 
inget, lindade armarna om hans hals, 
tittade sig omkring klarögt och allvarligt. 
Mannen och hans hustru talade inte 
längre med varandra.”

Klassuppsättning



Fotspår

Noveller från författare som emigrerat, 
immigrerat, eller hemigrerat och
därigenom påverkats av nya omgivningar, 
kulturer och språk.

Författare i exil – eller bara äventyrslystna!

Texter från bl.a.: Salman Rushdie, Gao 
Xingjian, Isabel Allende, Ana Martinez & 
Theodor Kallifatides.



Nikolaj Gogol –
Det förlorade brevet 

/ Kappan
• Gogol är en av den klassiska ryska 

litteraturens stora mästare – en 
satiriker som avslöjade 
ruttenheten i det gamla Ryssland

• Kappan är en av världslitteraturens 
mest omtalade texter – en sorglig, 
men samtidigt rolig historia om en 
stulen kappa

• Det förlorade brevet är från Gogols 
första novellsamling som han 
släppte redan vid 22 års ålder

”Ni skulle först ha lagt in en ansökan till kansliet, därifrån 
skulle den ha gått till byråchefen, sedan till avdelningschefen 
och därefter överlämnats till min sekreterare, som gett den 
direkt till mig…”



Ernest Hemingway –
Den gamle och havet + 

novellsamlingen I vår tid

• Först den gamla godingen Den gamle 
och havet som är på cirka 80 sidor –
sedan en hel hög med blandade 
Hemingway-noveller

• 18 berättelser sammanlagt

” Tänk på nånting glatt, gamling, sa han. 
För varje minut kommer du närmare 
hemåt. Du seglar lättare nu när du har 
tappat tjugo kilo. Det är dumt att inte 
hoppas, tänkte han.”



Höra pulsen slå

Noveller och utdrag ur böcker om kärlek, sex och relationer.

Innehåller:

Cilla Naumann – Kyssen
Sara Lövestam – Som eld
Christina Lindström – Liv
Jessica Schiefauer – När hundarna kommer
Anna Ahlund – Ganska nära sanningen
Sofia Wågmark – På skämt
Mattias Edvardsson – Bessessen
Sara Ohlsson – Alla våra kyssar
Johanna Schreiber – Starbucks
Anna Ahlund – Det skönaste
Hans Olsson – Cocos4u
Lova Lakso – A
Annika Norlin – The greatest love of all



Tove Jansson –
Det osynliga barnet

• En samling berättelser om Mumin-trollen!

• Innehåller följande berättelser:
§ Vårvisan
§ En hemsk historia
§ Filifjonkan som trodde på katastrofer
§ Historien om den sista draken i världen
§ Hemulen som älskade tystnad
§ Berättelsen om det osynliga barnet
§ Hatifnattarnas hemlighet
§ Cedric
§ Granen

”Ni vet ju att folk lätt blir osynliga om man 
skrämmer dem tillräckligt ofta, sa Tooticki och åt 
upp en äggsvamp som liknade en trevlig snöboll.”



Franz Kafka -
Förvandlingen

• Handelsresande Gregor Samsa 
vaknar upp en morgon och 
märker att han blivit förvandlad 
till en jättelik insekt.

• Hans familj tröttnar mer och 
mer på Gregor, då han är ganska 
värdelös som insekt.

• Utsedd till tidernas bästa novell, 
denna bisarra lilla berättelse är 
svår att glömma.

”Att kasta av sig täcket beredde ingen svårighet: han behövde bara 
blåsa upp sig en smula så föll det ner av sig själv. Men fortsättningen 
blev lite besvärlig, i synnerhet för att han var så ovanligt bred. Han 
hade behövt armar och händer för att kunna resa på sig, i stället 
hade han bara en massa små ben som oupphörligt rörde sig åt olika 
håll och som han dessutom inte hade någon kontroll över."



Rachel Korn –
Den sista vägen
• Höstdag 1942: den tyska 

ockupationsmakten tvingar alla 
judiska familjer till ett vidrigt val

• Alla behöver välja en 
familjemedlem till deportation

• Väljer de ingen, måste alla gå

”De tittade på varandra, vem av dem skulle gå, 
gå dit, varifrån man aldrig återvände? Var och en 
genomfors av en plötslig känsla av främlingskap. 
Den ene såg redan den andre som offer. Den ene 
såg redan sin rival i den andre."

Klassuppsättning



Agnes von 
Krusenstjerna –

Snigeln och flickan
• Nioåriga Rosa drömmer om den 

lycka hon kände under familjens 
sommar på landet…

• … i oktober är de på väg igen…

• … men då dyker det upp ett 
oväntat moln på Rosas himmel

”De snart avlövade träden vajade sorgmodigt sina 
svarta och fuktiga grenar, och Rosa kände något 
tjockt i  strupen, därför att hon älskade de där 
träden, och nu tyckte hon synd om dem.”



Kärlek genom ett
fönster

Tjugo svenska berättelser, skrivna av följande författare:

Viktor Rydberg
Victoria Benedictsson
Verner von Heidenstam
Selma Lagerlöf
August Strindberg
Hjalmar Söderberg
Pär Lagerkvist
Hjalmar Bergman
Eyvind Johnson
Agnes von Krusenstierna
Ivar Lo-Johansson
Jan Fridegård
Thorsten Jonsson
Lars Ahlin
Tage Aurell
Stig Dagerman
Stina Aronson
Willy Kyrklund
Per Olof Sundman
Astrid Lindgren



Selma Lagerlöf –
Spökhanden

• Ellen bor tillsammans med två äldre 
damer i ett, för henne, fängelse

• Hon är också psykiskt labil och har 
börjat se i syner (en spökhand)

• Hon styr upp ett skenäktenskap för 
att komma iväg – men det blir inte 
riktigt som hon tänkt…

”Vi vaknade vid det att hon skrek som om hon blivit 
galen, och sådan här har hon varit allt sedan. Hon 
bara vill ha ljus, ständigt mer ljus. 
Vad är det, tror du?”



Arnošt Lustig –
Citronen

• En krypande och obehaglig 
berättelse från ghettot i Lodz

• En historia om förtvivlan och 
desperation…

• … och om en ung pojkes fruktlösa 
försök att rädda livet på det som 
finns kvar av hans familj

”Tanken slog honom att det skulle ha 
varit bättre om hans mor och Miriam 
hade legat därute tillsammans med 
fadern, för det här var inget liv.”

Klassuppsättning



Moa Martinson –
Fjäderbrevet

• Året är 1890 och dimman ligger 
tjock runt det gråa soldattorpet

• En ung mor är i färd med att 
föda ett barn som saknar en far

• Redan då vet hon att livet för de 
två kommer vara fyllt av 
fördomar och glåpord

”En sjö som låg osynlig i dimman hade de att ro 
över. Innan de gick stod de vid dörren, morfar med 
sexdagarslivet på armen som en bröllopstårta, som 
min mor sa då hon berättade, och de förmanade 
henne att inte stiga upp medan de var borta. Så gav 
de sig av. Vid stranden räckte morfar bröllopstårtan 
till mormor och tog till årorna.
De rodde länge omkring i dimman.”



Människosaker

Ett fyrtiotal berättelser och dikter
om livets stora frågor – och de små.

Skrivna av författare från Afrika, 
Asien och Latinamerika.



Annika Norlin –
Jag ser allt du gör

• Prisbelönt novellsamling av författare 
som även gör musik under namnen 
Hello Saferide och Säkert!

• Korthugget, humoristiskt och varmt språk 
– Annika är en mästerlig historieberättare

• Åtta noveller med hög högstanivå

”Jag la märke till att en av vampyrerna försökte få 
ögonkontakt med mig. Jag skulle aldrig ens tänka 
på att titta på någon som hade lagt ner så mycket 
tid på sitt utseende.
Han skulle kunna kräva liknande saker av mig.”



Edgar Allan Poe –
Den svarta katten

• En dödsdömd man tecknar från 
sin cell ner de händelser som gör 
att han ska avrättas

• En av skräckmästaren Poes mest 
lästa och älskade noveller

”Har vi inte en ständig förkärlek för att, stick i stäv 
mot vårt goda omdöme, bryta mot vad reglerna 
säger, enbart för att vi vet att de är regler?
Detta motvallslynne, det måste jag säga, blev min 
slutgiltiga undergång.”



Sommarmystik
I en sommarnatt fylld med magi och övernaturliga väsen går ingen säker.

Innehåller novellerna:

Bara ondskan av Linda Andersson Sommaren med mormor av Emelie Kempe

Jag glömmer aldrig den sommaren av Kristina Suomela Sista sommardagen av Mattias Lönnqvist

Som i en saga av Laura Marken Måsungen av Lizette Lindskog

Sju sorters blommor av Annah Oj Mörkertimmarna av Marie Metso

Kraften av Jessika Lilja Hemligviken av Sabine Mickelsson

Älvringen av Håkan Mattsson Midsommarnattens irrbloss av Monica Ivesköld

Sorgstena av Frida Windelhed Rave Macabre av Saga Stigsdotter

Omformningen av Marie Metso En dag på stranden av Fredrik Ax

Flickan på vinden av Håkan Mattsson

Skogsrået av Thomas Vildström

Grodprinsen av Monika Chanovian

Kejsarskölden av Cecilia Linder

Kan jag älska dig? av Isabella Lundberg

Barndomens dimma av Camilla Olsson



August Strindberg –
Ett dockhem

• Gurli & Pall är lyckligt gifta

• Då Pall ofta är ute och reser med 
sitt jobb råder han hustrun att 
skaffa ett sällskap när han är borta

• In kommer Ottilia i deras liv, och 
inget blir som förr…

”Jag var hos krigskommisarien häromdan och 
frågade om man enligt svensk lag har rättighet att 
röka ihjäl sin hustrus väninnor!
Nej, det hade man inte. Och hade man det, så 
vågade man inte, för då var det slut med ens.”



August Strindberg –
Giftas I-II

• Novellsamling från 1884 (andra delen 
från 1886)

• Strindbergs inlägg i tidens 
sedlighetsdebatt, som också gällde 
kvinnans juridiska rättigheter, hennes 
självständighet och sexuella frigörelse

• I trettio noveller skildrar han relationen 
mellan en man och en kvinna

” Kvinnofrågan, på vilken samhällets grundvalar 
nu påstås vila, synes mig överskattad.”



August Strindberg –
Skärkarlsliv

• Novellerna i denna samling skrev 
Strindberg 1888 ”för att förfriska sig 
under en bekymmersam och svår tid”

• Innehållet växlar från humoristiska 
folklivsbilder till mörka 
brottmålshistorier…

• … och allt utspelar sig i Stockholms 
skärgård

”- Andreas Ek, innan vi skrida till domens fällande, vars 
utgång icke lär vara tvivelaktig, frågar jag dig för sista 
gången: Ångrar du din gärning?
- Nej! svarade mördaren lika bestämt som de förra 

gångerna.
- Vet du att domen går på livet?
- Ja!
- Och du fruktar icke att möta den Högste domaren.
- Nej! Jag hoppas få det!”



Svarta madonnan

29 västerländska noveller i urval av Vivi Edström och
Per-Arne Henricson.

Noveller från bland annat:

Virginia Woolf
James Joyce
William Faulkner
Leo Tolstoj
Anton Tjechov
Katherine Mansfield
Ernest Hemingway
Albert Camus
Hermann Hesse
Franz Kafka
Ingeborg Bachmann

m.fl.



Jan-Öjvind Swahn –
Svenska folksagor

• Samlingsverk med folksagor i urval av 
folktroexperten Jan-Öjvind Swahn

• Trettiofyra sagor från olika delar av 
landet, från olika tider och källor

• Även om en del av sagorna kan verka lite 
fåniga ligger det ofta ett syfte bakom att 
de berättades en gång i tiden – för att 
varna om en fara eller för att vara 
sedelärande till exempel

”Det var en gång…”



Hjalmar Söderberg –
Med strömmen

• Gabriel Mortimer har motvilligt 
anpassat sig till samhällets normer

• Blivit förälskad, gift sig och skaffat 
ett ordentligt arbete

• Då och då sköljer känslan av 
besvikelse över honom och efter 
en omvälvande tid följer en 
omvärdering av Gabriels liv

”På tre dygn hade han icke sovit. Hans tanke hade 
under dessa sista dagar förföljt ett enda mål:
hur skulle han göra slut på denna ändlösa parentes, 
som brutit sönder meningen i hans liv?”



Hjalmar Söderberg –
Noveller

• Novellsamling med den stora 
merparten av Hjalmars alla noveller

• Uppdelade i fem kategorier:
Historietter, Preludier, Främlingarna, 
Det mörknar över vägen och Den 
talangfulla draken

”På soffan framför bronsgruppen sjönk jag ner 
tillintetgjord, kastade böckerna till höger och vänster om 
mig, tände en cigarett och slöt ögonen till hälften. Jag 
har märkt att man ser världen mera syntetiskt då man 
ser den med halvslutna ögon; alla linjer blir renare och 
enklare, alla obehövliga och förvirrande små nyanser 
drunkna, figurerna glida fram och tillbaka över scenen 
som silhuetter i skilda plan. Och hur lyckligt var det inte 
att jag satt med halvslutna ögon just nu, då två så 
gräsligt fula gamla fruntimmer gingo förbi med en liten 
svart hund i ett snöre!”



Tusen och en natt

Ett av den arabiska litteraturens mest
kända verk, bär spår av både persiska, 
arabiska, indiska, egyptiska och beduinska
berättelser.

På 1700-talet introducerades
sagosamlingen för första gången I Europa. 
Vi möter legendariska karaktärer som
Aladdin, Scheherazade och Sindbad.



Varsel i mörkret

12 skräcknoveller från kända författare, i
urval av Örebros egen Hans-Åke Lilja.

Ni kan läsa en intressant artikel om honom
och boken här:

https://www.boktugg.se/2018/05/05/mot
-hans-ake-som-driver-varldens-storsta-
fansajt-om-stephen-king/

https://www.boktugg.se/2018/05/05/mot-hans-ake-som-driver-varldens-storsta-fansajt-om-stephen-king/


Oscar Wilde –
Spöket på Canterville 
& andra berättelser
• Novellsamling med fyra korta 

noveller av sprättbocken Oscar Wilde

• Innehåller följande noveller:
§ Spöket på Canterville
§ Lord Arthur Saviles brott
§ Miljonär som modell
§ Mr. W.H:s porträtt

”Men spöket fortsatte med snabbare steg och Virginia 
blundade och lyssnade inte på rösterna. Vid bortre änden 
av rummet stannade spöket och mumlade några ord som 
hon inte förstod. Hon slog upp ögonen och såg väggen 
försvinna som i en dimma och en stor gapande svart håla 
öppnade sig framför dem. En isande kall vindpust drog 
förbi och hon kände att någon ryckte henne i klänningen.
- Fort, fort! ropade spöket. Annars är det för sent.
Väggen hade redan slutit sig bakom dem och 
gobelängrummet var tomt.”



Elin Wägner –
De blå 

silkesstrumporna
• Feministisk novell om män och 

kvinnors olika ställning i samhället

• Handlar om en tjej som köper ett par 
blå silkesstrumpor istället för ett par 
bruna, mer diskreta. Hon blir 
antastad av sin mattelärare och 
senare vill hennes chef sätta henne 
på plats. Allt för de blå 
silkesstrumporna.

”- Han är ute på spår efter dem, viskade hon, så lågt att jag 
knappast hörde det. 
I morse kom han in i rummet, där jag sitter, och vi flög alla upp 
och stod vid våra platser i väntan på att han skulle passera. Men 
han gick inte igenom utan snusade som en setter, som fått upp 
ett spår, och så stannade han vid mitt bord och tittade först neråt 
golvet och sen rakt i ansiktet på mig och så sa han:
- Hör nu fröken, brukar ni gå i himmelsblå strumpor?”



Klassuppsättningar –
Svenska: Dramatik och lyrik



Aischylos –
Agamemnon

• Aischylos, född 525 f.Kr. i Eleusis, 
död 456 f.Kr., var en betydande 
grekisk dramatiker i Aten

• Första delen av en trilogi - den enda 
fullständiga trilogi från antikens 
Grekland som har bevarats

• Agamemnon handlar om hur kung 
Agamemnon, grekernas härförare i 
det trojanska kriget, vid 
hemkomsten från Troja blir mördad 
av sin hustru Klytaimnestra

”I krig är det första offret sanningen.” MAG

Klassuppsättning



Carl Jonas Love 
Almqvist –

Så jag målar…
• Almqvist var en gåtfull människa 

och en av de verkligt betydande i 
svensk litteratur

• Lärare och präst, journalist och 
diktare, mångsidig och väldigt 
produktiv

• Så jag målar… är ett 
samlingsverk med ett urval av 
alla hans skapelser – dikter, 
sånger, dramatik och berättelser

”Duken tog Don Juans färger
i sin väv och sög dem djupt in:
men Anselmo icke känner
vad han slog i tavlan slugt in?”

MAG



Matsuo Bashō –
Det väderbitna 

benranglet
• Basho (1644-1694) 

räknas tillsammans med 
Issa, Buson och Shiki som 
en av de fyra stora 
japanska haikumästarna

• Bashos grej var att han 
var mer folklig – till 
skillnad från de andra 
som var mer högstämda 

• Bashos texter handlar 
om möten med 
människor och platser, 
där någonting obegripligt 
stort och ensamt klingar””

MAG

”Sedan jag bosatt mig i mitt nya 
bananhus:

Samma gamla jag,
nytt hus – en ek klädd i vildvin.
Som det haglar på.

Själv måste jag köpa mitt eget 
dricksvatten…

Lilla kloakråtta,
istappen smakar beskt – men
den släcker törsten.

Vad gör det mig!
Riset svart. Sakén grumsig.
Trött på blommor och färder.

Frost och snart morgon –
tänk att få sova en stund
i fågelskrämmans rock.”



Carl Michael 
Bellman –
Antologi

• Bellman levde mellan 1740-
1795, och lyckades bli en av 
våra mest legendariska skalder

• Ett urval av Bellmans sånger 
och epistlar

• En nästan mytisk man med 
många strängar på sin lyra

”Nå så gutår! Dig Bacchus avsked bjuder,
från Fröjas tron du sista vinken får.
Ömt till dess lov det lilla blodet sjuder,
som nu med våld ur dina ådror går.
Sjung, läs och glöm, tänk, begråt och begrunda!
- - - Skull’ du åstunda
ännu en fälsup? Vill du dö? – Nej, gutår!”

MAG



Bertolt Brecht –
Mor Courage och 

hennes barn / Den 
kaukasiska kritcirkeln
• Brecht blev i 1920-talets Tyskland 

känd som en radikal lyriker – och 
efter Hitlers maktövertagande 
tvingades han i exil

• Mor Courage och hennes barn skrevs 
i en villa på Lidingö strax efter andra 
världskrigets utbrott

• Den kaukasiska kritcirkeln kom till 
under åren i USA

”Mor Courage: Ibland ser jag mig själv fara genom helvetet 
med min tältvagn och sälja beck eller också köra genom 
himlen och erbjuda vägkost åt irrande själar. Om jag med 
mina återstående barn kunde finna en plats, där man inte 
skjuter varandra, skulle jag vilja leva ännu några lugna år.”

MAG



Euripides –
Medea

• Pjäsen hade premiär vid 
Dionysiafestivalen 431 f.Kr.

• Den skildrar myten om hur 
Medea genomför en blodig 
hämnd mot sin otrogne man 
Jason

• Rädslan för förödmjukelse var 
central i den antika grekiska 
hjälteetiken – vilket du behöver 
veta för att fatta storyn

”De måste dö, och eftersom de måste dö
ska jag som fött dem döda dem.” MAG

Klassuppsättning



Forough Farrokhzad –
Mitt hjärta sörjer 

gården

• Iransk författarlegend som omkom 
tragiskt, endast 32 år gammal

• Den mest inflytelserika kvinnliga 
diktaren i Iran under 1900-talet

• I den här boken hittar vi ett urval 
av hennes mest populära dikter

”Och gårdens hjärta har brustit under solen
och gårdens själ
töms undan för undan på sina gröna minnen”

MAG



Maksim Gorkij -
Natthärbärget

• Hade urpremiär år 1902

• Ett drama om utslagna människor 
i sekelskiftets Ryssland

• Visar den undre världen i tsarriket 
– men problemen är allmängiltiga, 
ja dagsaktuella

”Luka: Det är ett bra land, Sibirien. Ett guldland.
Pepel: Varför ljuger du?
Luka: Vad har jag ljugit?
Pepel: Alltihop. Där är det bra och här är det bra –
du ljuger ju. Varför?
Luka: Res själv och se efter. Du kommer att tacka 
mej… Och varför är du så mån om sanningen? 
Ibland kan sanningen vara som ett slag i ansiktet.”

MAG



Ludvig Holberg –
Jeppe på berget / 

Erasmus Montanus
• Danske 1700-talsförfattarens två 

främsta verk

• Livfullt och realistiskt tecknar han 
dråpliga situationer och särpräglade 
gestalter ur det dagliga livet

• Den stackars sorglöse suputen Jeppe i 
Jeppe på berget…

• … och den inbilske Rasmus Berg med sin 
lärdomshögfärd i Erasmus Montanus

” Folk säger väl i häradet, att Jeppe super; 
men de säger inte, varför Jeppe super...”

- ur Jeppe på berget
MAG



Henrik Ibsen –
Gengångare / 

Vildanden
• Ibsen är Norges främste dramatiker 

– hans dramer, där allvarliga och 
livsavgörande problem ställs på sin 
spets, hör till de stora i 
världslitteraturen

• I Gengångare är det äktenskaps-
och ärftlighetsfrågor som diskuteras

• I Vildanden är det människans 
behov av en livslögn som är det 
centrala temat

”Tar ni livslögnen från en genomsnittsmänniska, 
så tar ni lyckan från honom med detsamma.”

- ur Vildanden

MAG



I en akt

• En antologi med enaktare – de flesta tar inte 
mer än 30 min på scen

• Innehåller:
Anton Tjechov Maurice Maeterlinck
Alfred Jarry John Millington Synge
Luigi Pirandello Bertolt Brecht
Eugene O´Neill Jacques Audiberti
Jean Paul Sartre Samuel Beckett
Eugéne Ionesco Tennessee Williams
Slawomir Mrozek Fernando Arrabal
Le Roi Jones

”Det är välbetänkt att dra en gräns för en 
enaktarantologi 1890 eller något år under 
1880-talet: Genren blev vid den tiden 
konstnärligt medveten, karaktären av 
divertissemang bröts och konstarten fick en 
motivering som förblev giltig långt in i vår tid.”

MAG



Pär Lagerkvist –
Ångest / 

Hjärtats sånger 

• Dessa två 
diktsamlingar hör 
till Lagerkvists 
tidiga författarskap

• Ångest gavs ut 
1916, och ses som 
det första 
expressionistiska 
verket i svensk 
litteratur

”Min ångest är en risig skog
där blodiga fåglar skrika.
Stoltare ödemark finner du nog;
men det kvittar mig nu lika!

Jag sitter och glor under torra träd
och lyss till de hesa skriken.
Jag ligger snart still under tomma träd
och ruttnar bland fågelliken.”

MAG

• Hjärtats sånger kom tio år senare – och här 
känner vi igen strävan att försona sig med livet 
som skulle komma att prägla hela hans följande 
författarskap



Modern svensk 
lyrik 

• Antologi med mängder av svenska diktare

• Innehåller:
Gunnar Ekelöf Erik Lindegren
Karl Vennberg Maria Wine
Sven Alfons Werner Aspenström
Elsa Grave Ragnar Thoursie
Anna Greta Wide Sandro Key-Åberg
Östen Sjöstrand Sonja Åkesson
Folke Isaksson Lars Forssell
Kjell Espmark Majken Johansson
Göran Palm Tomas Tranströmer
Bengt Emil Johnson Göran Sonnevi
Tobias Berggren Gunnar Harding
Lars Norén Eva Ström
Kristina Lugn Katarina Frostenson
Ann Jäderlund Birgitta Lillpers

”Lyrik är känslor, kärlek och romantik, den intima 
röstens och det subjektiva uttryckets litteratur. 
Men lyrik är också språket i dess högsta potens.”

MAG



Molière –
Tartuffe / De löjliga 

preciöserna / 
Misantropen 

• De löjliga precisörerna var Moliéres
stora genombrott – baserad på 
aktuella förhållanden 1659

• 1664 släpptes pjäsen Tartuffe – som 
censurerades av kungen!

• I Misantropen är Alceste en 
kompromisslös människa vars 
överdrivna ärlighetskrav gång på gång 
försätter honom i löjliga situationer

”Nej, jag står inte ut med sliskiga fasoner,
som ofta är god ton hos bildade personer!
Ah, vad jag hatar allt: grimaser, fagert tal
och tomma mänskors ord, en värld som blivit fal.”

- ur Misantropen

MAG



Eugene O’Neill –
Lång dags färd mot 

natt 
• Drama om en familj i upplösning, 

förnedring och förfall

• En hänsynslös bikt, parad med 
förståelse och medkänsla för de 
fyra huvudagerande: den 
uppburne aktören James Tyrone, 
hans bittert besvikna hustru Mary, 
äldste sonen Jim, misslyckad som 
skådespelare, och Edmund –
vagabonden, drömmaren.

”Det förflutna finns ju här, nu. 
Och i framtiden också. 
Vi försöker alla ljuga oss bort ifrån 
det, men det tillåter oss inte livet.”

MAG



William Shakespeare –
En 

midsommarnattsdröm

• Oklart när den skrevs, men 
någon gång innan 1598

• Shakespeares kanske mest 
älskade komedi

• Teseus, hertig av Aten, planerar 
bröllop med amasonernas 
drottning Hippolyta…

”Kärlek ser inte ut med ögonen, men 
med sinnet, och därför är den 
vingeformiga kupiden målade blind.” MAG



William Shakespeare –
Hamlet

• Skriven år 1600 eller 1601

• Världsdramatikens mest berömda 
drama – som alla kan citera ur

• Handlingen utspelar sig på slottet 
Elsinore (i svensk översättning 
Helsingör) i Danmark

• Prins Hamlet återvänder hem 
från universitetet i Wittenberg för 
att bevista sin fars begravning

”Att vara eller icke vara, det är frågan: 
månn' ädlare att lida och fördraga ett 
bittert ödes styng och pilar eller att ta till 
vapen mot ett hav av kval och göra slut 
på dem med ens.”

MAG



William Shakespeare –
Kung Lear

• Troligen skriven på hösten år 1605, 
möjligen tidigt på året 1606

• Englands kung, Lear, vill dra sig 
tillbaka och beslutar sig för att dela 
upp riket mellan sina tre döttrar

• Men först måste de övertyga 
fadern om sin kärlek till honom

• Han har beslutat att den som kan 
bevisa att hon älskar honom mest 
ska bli rikast belönad

”Gråtande kom vi till världen.
Vi gråter för att vi kommit hit
till denna skådeplats för narrar.”

MAG



William Shakespeare –
Köpmannen i Venedig

• Registrerades hos boktryckarskrået 
(the Stationers Company) 22 juli 1598

• Bassanio ber sin vän köpmannen 
Antonio om ett lån för att kunna fria 
till Portia

• Antonio har inga kontanter men 
väntar hem flera lastskepp

• De vänder sig till juden Shylock som 
motvilligt går med på att låna ut 
pengarna…

”Allt som glittrar är inte guld.” MAG



William Shakespeare –
Macbeth

• Skrevs troligen år 1606

• För att uppfylla tre häxors 
spådom och pådriven av sin 
äregiriga hustru mördar Macbeth 
den skotske kungen Duncan

• Därmed blir han själv kung –
men dådet blir bara det första i 
en kedja av brott…

”Kommer alla Neptunus stora hav att tvätta ren 
min hand från detta blod? 
Nej, min hand kommer snarare att bli röd av 
dessa mångfaldiga hav, vilket gör den gröna röd.”

MAG



William Shakespeare –
Othello

• Antas vara skriven sent år 1603

• Roderigo har uppvaktat Desdemona 
och blir arg när hon väljer den 
moriske generalen Othello

• Sergeanten Jagos hat mot Othello 
väcks när han befordrar Cassio till 
löjtnant framför honom själv

• Tillsammans väcker Rodrigo och 
Jago upp Desdemonas far Brabantio
och berättar att hon rymt med 
Othello…

• … vilket startar en riktig skitstorm 
av intriger, drama och svek

”Att jag har hjärtat så på armen, att det pickas på av 
duvor; skratta lagom åt det. För jag är inte den jag är.”

MAG



William Shakespeare –
Romeo & Juliet
• Förmodligen skriven 1596

• Shakespeares kanske kändaste 
verk – om en stad som splittras 
av gamla släktfejder

• De härskande familjernas 
ungdomar driver omkring på 
gatorna och ställer till bråk

• Två av dem, en från vardera 
familj, träffas på en fest och blir 
kära i varandra – Romeo & Juliet

”O Romeo Romeo, varför är du Romeo? Vad är ett namn? 
/…/ Det vi kallar ros skulle ju dofta lika underbart vad det 
än hette. Romeo, lägg av ditt namn, det är ju inte ens en 
del av dig. Byt ut det mot hela mig!”

MAG



William Shakespeare –
Stormen

• Shakespeares sista pjäs – skriven typ 
1610-1611

• Handlar om Prospero som blivit 
avsatt som hertig av Milano och 
som skickas iväg till en ö

• Prospero visar sig ha magiska krafter 
och storyn blir ganska trippig

• Klassad som komedi

”Som ett bi jag ligger i,
som en fjäril, glad och fri,
sjunger lärkans melodi,
härmar ugglans hesa skri;
och tills sommarn är förbi
dricker jag nektar ur varje pokal
blommorna bjuder i lövad sal.”

MAG



William Shakespeare –
Trettondagsafton
• Det är inte helt känt när pjäsen 

skrevs, men den brukar dateras 
till år 1601

• Stökig kärlekshistoria om Hertig 
Orsino som är olyckligt förälskad 
i Olivia

”Den karln är klok nog för att spela narr
för sånt krävs det en speciell begåvning:
Man måste veta vem man driver med,
vad humör han är på, välja stunden
och dyka som en hök på varje fjäder
som man får syn på. Det är lika svårt
som någon konst de visa sysslar med.
I narrens hand är narrspel bra som vapen
men hos en klok man rena galenskapen.”

MAG



Sofokles –
Kung Oidipus / Antigone

• Sofokles levde på 400-talet och 
skrev hundratals pjäser – men 
bara sju finns bevarade

• Kung Oidipus är tragedin om 
mannen som, utan att veta om 
det, slår ihjäl sin far och gifter sig 
med sin mor

• Antigone är dramat om kvinnan 
som genom sin människokärlek 
kommer i konflikt med makten 
och därför går under

”Prisa icke någon lycklig, ingen man av 
jordens ätt, förrän livets gräns han hunnit 
oberörd av livets kval.”

- från Kung Oidipus

MAG

Klassuppsättning



Sofokles –
Tre dramer

• Sofokles har en speciell plats när 
det gäller det västerländska 
dramats historia

• Hans tre mest kända dramer –
Konung Oidipus, Oidipus i 
Kolonos och Antigone – hör alla 
till samma sagokrets, och 
handlingen i alla rör sig inom 
samma kungliga släkt

MAG

”Prisa icke någon lycklig, ingen man av 
jordens ätt, förrän livets gräns han hunnit 
oberörd av livets kval.”

- från Kung Oidipus



August Strindberg –
Fröken Julie /

De lycksaliges ö
• Fröken Julie gavs ut första gången 1888, 

De lycksaliges ö 1884

• Fröken Julie utspelar sig under 
midsommarnatten och handlar om den 
hastigt påkomna förälskelsen mellan 
fröken Julie och betjänten Jean

• De lycksaliges ö är en samhällssatirisk 
bok som genomsyras av Strindbergs 
förakt mot det moderna samhället och 
människans fåfänglighet

MAG

”Fröken Julie: "Vilken förfärlig makt drog mig till 
er? Den svages till den starke? Den fallandes till 
den stigandes! Eller var det kärlek? Kärlek detta? 
Vet ni vad kärlek är?"”



August Strindberg –
Fröken Julie /
Ett drömspel

• Fröken Julie gavs ut första gången 
1888, Ett drömspel 1901

• Fröken Julie utspelar sig under 
midsommarnatten och handlar 
om den hastigt påkomna 
förälskelsen mellan fröken Julie 
och betjänten Jean

• I Ett drömspel kommer guden 
Indras dotter ner till jorden för att 
uppleva människornas livsvillkor

MAG

”Fröken Julie: "Vilken förfärlig makt drog mig till 
er? Den svages till den starke? Den fallandes till 
den stigandes! Eller var det kärlek? Kärlek detta? 
Vet ni vad kärlek är?"”



August Strindberg –
Fröken Julie /

Fadren
• Fadren gavs ut första gången 1887, 

Fröken Julie 1888

• Enligt Strindberg själv är Fadren 
det moderna sorgespelet ”som de 
unga fransmännen söka ännu 
formeln, men jag har funnit den!”

• Fröken Julie utspelar sig under 
midsommarnatten och handlar 
om den hastigt påkomna 
förälskelsen mellan fröken Julie 
och betjänten Jean

”Fröken Julie: "Vilken förfärlig makt drog mig till 
er? Den svages till den starke? Den fallandes till 
den stigandes! Eller var det kärlek? Kärlek detta? 
Vet ni vad kärlek är?"”

MAG



August Strindberg –
Mäster Olof /
Gustav Vasa

• Originalversionen av Mäster Olof 
blev klar 1878, Gustav Vasa 1899

• Mäster Olof handlar om den 
svenske reformatorn Olaus Petri

• Gustav Vasa handlar, föga 
förvånande, om den svenske 
kungen Gustav Vasa

”Lugna dig, min gosse! – Och var hövlig mot 
din mor. När man skall ut och resa vet man 
aldrig, om man kommer hem!”

MAG



August Strindberg –
Spöksonaten

• Pjäs skriven 1907

• Studenten kan se saker få andra 
kan se, men han vet inte vilka 
personer som inte ses av andra

• Han blir indragen i direktör 
Hummels liv – och då grävs den 
ena hemligheten efter den 
andra upp

”Studenten (till visionen Mjölkflickan): Får jag 
låna skopan? ... Har du inte slutat snart?

Gubben: Vem är det han talar vid? Jag ser ingen! 
Är han tokig?”

MAG



August Strindberg –
Till Damaskus / 

Ett drömspel
• Till Damaskus utgavs första gången 1898, 

Ett drömspel 1902

• Till Damaskus leker med dramatikens 
formspråk – svårt att veta vad som är 
verkligt eller inte

• I Ett drömspel kommer guden Indras 
dotter ner till jorden för att uppleva 
människornas livsvillkor 

”Ty älska är ett verbum aktivum och Kvinnan är ett 
substantivum passivum. Han älskar, hon älskas; han 
frågar, hon svarar bara!”

- från Till Damaskus
MAG



Esaias Tegnér –
Frithiofs saga

• Tegnér, född 1782, var en svensk 
skald och kulturpersonlighet

• Frithiofs saga är ett diktverk som 
publicerades i bokform 1825

• Totalt består den av 24 dikter, 
"romanser", alla författade på 
olika versmått

”Ty mannens mod är qvinnan kärt,
det starka är det sköna värdt;
de begge passa för hvarannan;
som hjelmen passar sig för pannan.”

MAG



Anton Tjechov –
Tre systrar /

Körsbärsträdgården 
• Tjechov, född 1860 i Ryssland, var 

novellförfattare, dramatiker och läkare

• Tre systrar är en naturalistisk pjäs om 
förfallet i den privilegierade klassen i 
Ryssland, och sökandet efter mening i 
den moderna världen

• Körsbärsträdgården handlar om 
Ranevskaja, en aristokratisk ryska och 
hennes familj som återvänder till 
familjens belånade gods alldeles innan 
det ska auktioneras bort som 
betalning för lånen

”Hugga ner? Snälla Lopachin, ursäkta, men ni begriper ju ingenting. Om 
det finns någonting som är intressant och rent av märkvärdigt i hela det 
här guvernementet så är det vår körsbärsträdgård och ingenting annat.”

MAG



Tre spanska dramer 

• Silver och guld från Latinamerika bidrog 
till att bygga upp Spaniens 
stormaktsvälde vid mitten av 1500-talet

• Under det århundrade som följde inföll 
också en av de viktigaste kultur-
epokerna i landets historia kallad Siglo
de oro eller Guldåldern

• I den här boken hittar du två pjäser från 
denna tid + en mer ”modern” från 1933

”Kommendörens folk,
som drar mot Ciudad Real,
vill föra mig till honom.
De tror att de är ädla krigare
men de har bara lumpenhet i kroppen.”

- ur Fårakällan

MAG



Jacqueline Woodson –
brun flicka drömmer 

• Skriven på vers av 2018-års 
ALMA-vinnare

• Om att växa upp som ung kvinna 
i 60-talets USA

• Om rasism, utsatthet och 
sexualitet

”Låt dem leka för guds skull, säger mormor,
när vi klagar på att de gör sönder den.
Era hjärtan är större än så!

Men våra hjärtan är inte större än så.
Våra hjärtan är små och ilskna.
Om våra hjärtan vore händer, skulle de slå.
Om våra hjärtan vore fötter, skulle de säkerligen sparka 
nån.”

MAG


