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Hej! 

Jag heter Caisa Landenius och jobbar på biblioteket i Mönsterås och på filialen 

i Fliseryd. Jag har även bokprat på träffpunkterna i Mönsterås och övriga orter 

i kommunen. 

Jag vill förmedla några boktips inför sommarens läsning, och ett par lästips in-

för våra bokprats- och högläsningstillfällen ute på boendena som vi hoppas att 

vi kan komma igång med under hösten. 

Mina sommarboktips, kanske för hängmattan 

Emma Hamberg; Late bloomer. En härlig liten kortroman om Ulla som 

helt förlorat livslusten efter makens bortgång. Hon vägrar lämna lägenheten 

utan bestämmer sig för att kedjeröka, äta sockerbitar och färdigmat med mas-

sor av E-nummer, så att hon snart kan få träffa maken igen. Men under väntans 

tid behöver hon sysselsätta sig med något och köper en dyr fågelkikare. Och 

plötsligt ser hon rakt in i huset mittemot….en härlig historia, läs den! 

Sara Paborn; Blybröllop. Sara Paborn har skrivit flera familje - och relat-

ionsromaner och det här är en av de senare. Den här boken har delat in några 

av oss i personalen på biblioteket i två läger; tycker om och tycker inte om! Hu-

vudperson är bibliotekarie Irene som efter 39 års äktenskap har tröttnat på ma-

ken. Hon njuter av naturen, böcker och konst, han av elektronik och kablar och 

boogiewoogie. Han är inte elak, men nu vill Irene ta över sitt eget liv. Och sättet 

hon gör det på liknar inget annat. Hon läser på om gifter i bibliotekets kemi-

böcker och bygger sitt eget laboratorium…. 

Paborn formulerar sig så man sveps med i den här både bisarra och fascine-

rande historia. Läs den, och vilket läger hamnar du i? Finns även som storstil. 

Jonas Karlsson; Regnmannen – en trädgårdsberättelse. Jonas Karls-

son är skådespelare och dramatiker. Regnmannen är hans sjätte bok och av 

hans tidigare böcker nämner jag gärna God jul, en kort roman om hur det till 

synes väl tänkta av omtanke kan bli helt fel, och vilka följder det kan få. 

I Regnmannen (också den i det mindre formatet) får vi träffa Ragnar, en änke-

man som nu  pysslar med fruns rosenträdgård och försöker hålla den vid liv. 

Sommaren är het och bevattningsförbud råder. Grannarna bevakar varandra 

noga. Ragnar har aldrig tidigare pysslat i trädgården och bakom huset hittar 
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han en gammal rostig vattenkran. Och den visar sig ha oväntade egenskaper, 

det verkar som att Ragnar kan framkalla regn….Läs den! 

Finns även som storstil. 

Solja Krapu-Kallio; Morgondagens post till Vidhäll. En nyutkommen 

bok som jag kastade mig över. En feelgood-roman med värme, humor och till-

trasslade relationer. Vi får följa Iris som är lantbrevbärare i norrländska Vän-

näs. Som extraknäck driver hon ”Tamaras framtidslinje” där hon anonymt ut-

ger sig för att vara spådam. När en av hennes postkunder så ringer upp för att 

få Tamaras råd börjar det bli förvecklingar. Genom samtalen med sina kunder 

får Iris även upp ögonen för sin egen tillvaro och sina val i livet. Läsvärd! 

 

 

Boktips lättläst 

Karin Brunk-Holmqvist; Rapsbaggarna i lättläst version av Vilja förlag. 

Karin Brunk-Holmqvist är alltid ett säkert kort och finns även i storstil i så gott 

som alla utgåvor. Jätteglad över denna nyutkomna lättlästa version av Raps-

baggarna!  

Camilla Wallqvister; Byn som vägrade dö. Av Wallqvister känner vi igen 

titlar som Utedasset, Bengtssons hemlighet och Grisen i sommarstugan. Här 

kommer en ny titel av henne, en härlig historia om Emma, Lukas och nyinflyt-

tade fågelskådaren Karl som kämpar för byns överlevnad och bussförbindelsen 

in till stan. De samlar in namnlistor och har stormöte. Inget verkar hjälpa, men 

till sist får de en ny idé…. 

Anna Fredriksson; Mellan himmel och hav. I skrivande stund har jag 

inte läst den lättlästa versionen av Mellan himmel och hav, den är på gång in till 

biblioteket, men vill gärna tipsa om boken ändå, då jag läste den när den kom 

ut 2018. Boken är den första delen i trilogin om Pensionat Pomona, och utspe-

lar sig på Österlen. Vi får lära känna tre generationer kvinnor i samma familj, 

och huvudpersonen är Sally som oväntat får ärva ett hus i Kivik. Sally har dålig 

kontakt med sin dotter, och även med sin mor, och helt plötsligt bor de nu på 

samma plats, ovetande om varandra. Och nu måste Sally planera för vad hon 
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ska göra med huset. Anna Fredriksson har gett ut flera titlar med temat relat-

ioner, bl.a. Avskedsfesten och Sommarhuset, dessa finns dock ej i lättläst. 

Vilja förlag och LL-förlag har gett ut ett flertal lättlästa faktaböcker/biogra-

fier om kända personer. Bl.a. Raoul Wallenberg, Drottning Kristina, Titanic och 

Astrid Lindgren. Fina bilder, foton och bra kortfattad samlad text. Används 

både av skolor och boenden. 

 

Ur Beskow; Vill du läsa? – Elsa Beskows sagoskatt (2012) vill jag tipsa om Gub-

ben, som alltid talade i ordspråk. Det stycket har jag haft flera gånger som av-

slut på mina bokprat och det har varit lika omtyckt varje gång. Alltid lika roligt 

och fascinerande med alla ordspråk, som man både känner igen och inte kän-

ner igen! 
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