Referat Bokcirkeln
Vi som träffades på Hyatt den16 november 2018 var:
Moncia Bengtsson
Nelly Mellberg Gard
Ami Sävström
Anncristin Länta
Svenskföreningens bokcirkel har haft sitt första möte för säsongen. Vi träffades som vanligt på
Hyatt för afternoon tea. Eftermiddagen var varm, men med en skön bris från havet blev
temperaturen behaglig.
Efter en lång sommar med fint väder i Sverige var det flera av oss som hade läst flera böcker. Vi
diskuterade de böcker som vi bestämde vi skulle läsa under sommaren.
Den som går på tigerstigar av Helena Thorfinn.
Helena Thorfinns debutroman var ”Innan floden tar oss” , detta var hennes andra bok. Den utspelar
sig i huvudsak i Dhaka, Bangladesh huvudstad. Huvudpersonen Sofia är biståndsansvarig på
svenska ambassaden i Dhaka. Hennes medöljande make Janne har lite svårt att finna sig tillrätta.
Vi diskuterade att det är vår svenska blåögdhet och önskan att göra gott som kan ställa till problem.
Det är också en fråga om vår moral och de åtagande som vi åtagit oss. Vi var överens om denna bok
var bättre än hennes första. Hon har givit ut en tredje bok enligt uppgift, vet inte vad den heter.
Än finns det hopp av Karin Wahlberg
Boken handlar om polioepidemin som utbröt under 1950-talet i Sverige. Det är en bok med ett brett
persongalleri. Vi hade i gruppen löst detta dilemma på olika sätt. Den är en tung bok, då det just
handlar om sjukdomar. Den berättar bl a om läkarhustrun som har gift upp sig, hennes strävan att
göra allt på rätt sätt. Och all övrig personal på sjukhuset. Detta är i en serie på tre böcker.
Koka björn av Mikael Niemi.
En bok med många sidor (både att läsa och fundera över) och många synvinklar. Vi tycker om
Niemis språkbehandling, en skön känsla att läsa hans behandling av språket. Boken är en blandning
av deckarhistoria och om Jussi, en faderlös fattig pojke i mitten av 1800-talet i Norrbotten. Han blir
omhändertagen av prästen Lars Levi Laestadius, som startade en egen religiös rörelse.
Vi bestämde att till nästa träff läsa två böcker:
Små stora saker av Jodi Picoult.
Bestseller av en amerikansk författare. Boken handlar om en erfaren barnmorska som vid ett utsatt
läge begår ett misstag vid en förlossning. Barnmorskan är afroamerikan, fadern till barnet uttalad
rasist. Detta medför extra komplikationer för barnmorskan.
Ett litet liv av Hanya Yanagiharas:
Ansedd som en av årets bästa böcker. En roman för dig som vill bli uppslukad av den stora
berättelsen. Boken är på ca 700 sidor. Berättelsen är om fyra vänner som bor i New York. Vi får
följa dem i flera decennier, under åren så prövas vänskapen.
Andra intressanta böcker: Ljusets dotter av Elisabet Nemert (1700-tal), Vända hem av debutanten
Yaa Gyasi (slaveriets gissel skildrad i flera generationer). En oskydlig lögn av Sabine Durrant (Paul

vill imponera på sina vänner, vem vill inte det).
Om man tycker om att läsa om 1700-talet så finns Pottungen av Anna Laestadius Larsson. En serie i
tre böcker.
Nästa träff i Bokcirkeln blir preliminärt 7 januari kl 14.00 som vanligt på Hyatt. Reservdag är 9
januari.
Vid pennan
Anci

