
Bokcirkeln 17.03.2018 
 
Vi som träffades för att prata böcker var: 

Rakel Fagerström 
Monica Flink med gästande väninna Lena 

Ami Sävström 
Monica Bengtsson 
Barbro Rehnberg 

Margareta Olsson 
 

Inledningsvis gavs flera tips om intressanta böcker att läsa: 
 
Den som går på tigerstigar av Helena Thorfinn. Uppföljare till Innan floden tar oss 

av samma  
författare. Finns nu som e-bok. Har fått bra recensioner här 
http://feministbiblioteket.se/recension-thorfinn-helena-den-som-gar-pa-tigerstigar-2017/ 
 
Vrålstark och skiträdd av Marie Göranzon 
Finns som e-bok 
 
Om du bara visste av Caroline Säfstrand 
finns som e-bok 
 
Mitt liv och ditt av Majgull Axelsson 
Finns som e-bok 
 
Än finns det hopp, Livet går vidare, Lätta ditt hjärta av Karin Wahlberg 
Finns som e-bok 

Dagens första bok, som de flesta hade läst var Hur jag lärde mig förstå världen av Hans Rosling. 
Han skrev den tillsammans med en journalist strax innan han dog. Även om det inte är något l itterärt 
mästerverk, är Hans Rosling en fascinerande person med stark karisma och hans väg till insikt om 
fattigdom, hälsa 
och samhällsutveckling oerhört intressant. Hans kunskaper och den presentationsmetod han och hans son 
+ sonhustru 
arbetat fram - bubblorna -  har blivit världsberömd och förs vidare av dem nu.   
 
Den andra boken som några hade läst, var För att kunna leva,  skriven av Yeonmi Park, en ung kvinna 
från Nordkorea som tillsammans med sin mor lyckats fly för att så småningom komma till Sydkorea, där hon 
idag arbetar som människorättsaktivist. Boken ger en skrämmande bild av det Nordkoreanska totalt slutna 
samhället dit ingen annan världsbild når än den deras käre älskade ledare Kim Jong Un har skapat och 
som av folket uppfattas som ett idealsamhälle. Skrämmande var också den bild man fick av gränshandeln 
mot Kina, där unga koreanska kvinnor blir handelsvara och säljs för att bättra på den kvinnobrist som finns i 
Kina efter enbarnssystemet. 
Ett gripande öde som inte lämnade någon oberörd. 
 
Till nästa gång valde vi något mer lättsamt och underhållande: 
 
Anders de la Motte, Slutet på sommaren 
finns som e-bok - att köpa eller låna på bibliotek 

Som extra bok 
Marie Göranzon Vrålstark och skiträdd 
Finns som e-bok, men inte att låna på det bibliotek jag använder (Lerum) 
 
Nästa bokträff blir den 21 mars på Hyatt, Mac Farland House, 14.00 
 
Margareta 
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