
Rferat från bokcirkeln den 21.3.2018 
 

Vi som träffades och pratade böcker på Hyatt den 21 mars var: 
 
Monica Bengtsson 
Rakel Fagerström 
Ami Sävström 
Barbro Rehnberg 
Anci Länta 
Margareta Olsson 
 
Anci är ny medlem och hälsades hjärtligt välkommen. 
 
Huvudbok var Slutet på sommaren  av Anders de la Motte. Nästan alla 
hade läst den. 
Det är både en kriminalroman och familjedrama. Den fick lite blandade 
omdömen. En inledande 
prolog ledde läsaren på villospår och upplösningen blev ologisk och lite 
rörig. Inte helt lyckat. 
Handlingen upplevdes stå stilla i början och inte förrän efter halva boken 
började det hända något. 
Boken gav en bättre bild av familjetragedin att förlora ett barn och att 
leva med sorgen och ovissheten om vad som hänt -  än att vara en bra 
kriminalroman. 
 
Anders de la Motte fick pris 2015 för årets bästa 
kriminalromanm Ultimatum.  
Han är en relativt ny kriminalromansförfattare och en av de få som 
tidigare arbetat som polis. Efter att ha lyssnat på Magnus Utviks intervju 
med honom blev jag nyfiken och tänker absolut läsa Ultimatum också. 
Den finns som e-bok. 
Här hittar du intervjun 
https://www.utvikbocker.se/6-anders-de-la-motte/   
 
Dagens andra bok var Vrålstark och skiträdd skriven av Journalisten 
Stina Jofs och handlar om Marie Göranzon.. 
De flesta hade läst den och gillade den mycket. Framför allt för att den 
gav en intressant inblick i skådespelaryrket -  
hur psykiskt slitsamt och krävande det är och känslomässigt 
uttömmande. Att hålla isär privatliv och konflikter 
och inte låta det påverka gestaltningen av en rollfigur är inte lätt.. Vi blev 
imponerade över vilken oerhört skicklig skådespelare 
Marie Göranzon uppenbarligen är och dessutom djupt respekterad av 

https://www.utvikbocker.se/6-anders-de-la-motte/


både kollegor och regissörer hon arbetat med - allt från 
Ingmar Bergman till Thorsten Flink och Jonas Gardell.  
Boken var skriven som ett långt samtal kompletterat med intervjuer vilket 
gjorde den lite tjafsig och jobbig att 
läsa emellanåt - men det kunde vi överse med eftersom innehållet ändå 
var så intressant. 
 
Böcker att läsa över sommaren är 
 
Än finns det hopp av Karin Wahlberg 
Finns som e-bok, även att låna. 
 
Den som går på tigerstigar av Helena Thorfinn 
Finns som e-bok, men inte att låna på mitt bibliotek. 
 
Koka björn av Mikael Niemi 
Finns som e-bok, även att låna. 
 
Ha en skön sommar och väl mött igen i höst! 
 
Varma hälsningar 
Margareta 
 


