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Roger och Rebecka av Karin Alfredsson
Fortsättning på Vajlett och Rut. Den blev så kort, Vajletts och Ruts
gnistrande tid tillsammans. Sedan Roger kom måste hemligheten
behållas, till varje pris. Annars kan Rut förlora sonen, och Vajlett sitt
arbete.
Roger trivs inte i byn, men så kommer Ingeborg, och hennes dotter
Rebecka, tillbaka. Ingeborg, som enligt byhistorien gått ner sig på
Ingeborgsmyran. Sanningen är att hon blev gravid och ivägkörd av sin
far, men nu är han död och hon återvänder. Rebecka blir Rogers vän. De
är de enda i byn som saknar syskon och pappor.

Hon kallades Daisy : att finna en farmor
av Prinsessan Christina Fru Magnusson
Prinsessan Christina fick aldrig lära känna sin farmor. Kronprinsessan
Margareta, Gustaf VI Adolfs första hustru dog bara 38 år gammal för
exakt 100 år sedan, höggravid med sitt sjätte barn. Hon lämnade inte
bara familjen i förlamande sorg – hon sörjdes av ett helt folk. Hur kom
det sig? Och varför blev det så tyst efter henne?
Prinsessan Christina har sökt i de privata familjearkiven efter svar. Hon
har gått igenom brev, fotoalbum och dokument och rest till sin kusin,
drottning Margrethe i Danmark, för att få veta mer. I "Hon kallades
Daisy" ger hon liv och färg åt en öppen och mångsidigt begåvad brittisk
prinsessa som blev blixtförälskad i en svensk prins i Kairo, kallades
solstrålen på Stockholms slott och tonar fram som den första moderna
kungligheten i Sverige.

Friheten av Arne Dahl
Sam Berger är en bra bit från lyckan. Molly Blom är spårlöst
försvunnen, sannolikt bärande på deras barn. Sam försörjer sig som
understimulerad utredare av försäkringsbrott, och drömmen om ett
gemensamt liv med Molly som privat brottsbekämpare tycks mer
avlägsen än någonsin. Så får han ett lukrativt uppdrag av det gåtfulla
slaget. En kvinna, Nadja, har kidnappats och hennes terapeut söker
Sams hjälp – polisen måste absolut hållas utanför. Jakten leder Sam till
en försvunnen skatt, ett byte som lockat många kriminella genom åren.
Och Nadja är kanske inte den enda som befinner sig i fara. Hur kommer
det sig att denna dödliga skatt också leder till Molly Blom?””
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Våroffer av Anders de la Motte
Den sista fristående delen i Anders de la Mottes hyllade
årstidskvartett. De tidigare delarna har alla nominerats till
Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman.
Valborgsnatten 1986 mördas en sextonårig flicka under ritualliknande
former i skogen intill ett skånskt slott. Hennes styvbrordöms för
dådet, och kort därefter försvinner hela familjen spårlöst.
Våren 2019 flyttar läkaren Thea Lind in på slottet. Efter att ha gjort ett
märkligt fynd i en uråldrig ek ökar hennes fascination för den gamla
tragedin. I takt med att hon upptäcker likheter mellan flickans uppväxt
och sitt eget såriga förflutna, blir hon alltmer övertygad om att
sanningen om mordet aldrig kommit fram. Och att våren 1986 kanske
krävt flera offer.

En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson
Hur långt skulle du gå för att skydda din familj? Och hur väl
känner du egentligen dina barn? De är en helt vanlig familj.
Prästen Adam, juristen Ulrika och deras 19-åriga dotter Stella. De
bor i en fin villaförort utanför Lund och på ytan tycks deras
tillvaro perfekt. Men en dag raseras allt. Stella anklagas för mord
och hamnar i häktet.
Kvar finns de förtvivlade föräldrarna som inte förstår vad som har
hänt eller vad de ska ta sig till. De är båda beredda att göra allt
för att hjälpa Stella, men frågan är bara om de egentligen känner
sin dotter. Eller varandra.

Love : en roman om Greta Garbo av Kerstin Gezelius
och Alexander Onofri
"Hon ser ut att veta allt som finns att veta om kärlek " sa man om
Greta Garbo när hon slog igenom med dunder och brak på
tjugotalet. Men vem älskade hon egentligen? Och hur kunde
någon som verkade så på tvärs och ointresserad av berömmelse
bli en av de största filmstjärnorna genom tiderna?
Love är en fartfylld roman om Greta Garbos första år i Hollywood
och hennes djupa band till den färgstarka regissören Mauritz
Stiller. Två frihetsälskande själar som hamnar i ett industriellt
klimat där de är som fiskar på torra land. När Mauritz tas ifrån
henne utlöser det en reaktion som sätter hela Hollywood i
gungning.
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Klubben av Matilda Gustavsson
I årtionden hade han omgetts av rykten om övergrepp – den välkände
kulturprofilen vars prestigefulla klubb drog till sig medlemmar ur
Svenska Akademien, och där konstnärskap både föddes och dog. Den
22 november 2017 publicerades journalisten Matilda Gustavssons
reportage om kulturprofilen i Dagens Nyheter, där arton kvinnor
vittnade om våldtäkter, hot och trakasserier.
I "Klubben" fördjupar Matilda Gustavsson sin undersökning av makten i
kulturvärlden och hur långt man kan gå i konstens namn. Hon skriver
om tiden kring publiceringen, efterspelet där kulturprofilen döms för
våldtäkt och om motsättningarna inom Akademien.

Familjen Lambs hemlighet av Lisa Jewell
För tjugofem år sedan kallades polisen till ett hus på Cheyne Walk. Väl
där hittade de tre döda kroppar och en jollrande bebis i en vagga i ett
av sovrummet. De andra barnen var försvunna.
I nutid får tjugofemåriga Libby Jones reda på att hon är arvtagerska till
ett övergivet hus i fashionabla Chelsea i London. Huset är värt otaliga
miljoner och Libbys liv förändras från en dag till en annan.
Men arvet är allt annat än okomplicerat. Det gamla huset bär på mörka
hemligheter och samtidigt bevakas Libby från flera olika håll.

Den första kvinnan av Lotta Lundberg
Försvarets tolkutbildning har äntligen öppnats för kvinnor och Sara är
en av två, i en klass full av manliga meniga. Kalla kriget är över, men de
unga löftena sitter fortfarande under vindskydd i skogen och böjer
ryska verb. Landet i öster är alltjämt en opålitlig granne.
Två decennier senare är Sara korrespondent i Berlin, kontroversiell men
alltid läsvärd. Putin bedriver imperiets expansiva politik, Krim är under
ryskt styre, trollfabrikerna pumpar ut desinformation och kampen om
sanningen finns överallt där nyheter förmedlas. Sara skriver allt
spetsigare om Sverige, på ett sätt som väcker ryssarnas intresse. Så
kommer ögonblicket då uppvaktningen blir konkret. Skulle hon vilja
rapportera för den regimtrogna kanalen som går emot västerlandets
konsensus om vem som är ond och vem som är god?
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Nio främlingar av Liane Moriarty
Romanceförfattaren Frances Welty anländer till Tranquillum House
med värmevallningar, ett brustet hjärta och ett mycket smärtsamt
paper cut. Tillsammans med åtta andra gäster ser hon fram emot tio
dagar av lyxbehandlingar, meditation, nya vänskapsband och möjligen
lite träning. Men kvinnan bakom de omtalade retreaten, den
karismatiska Masha Dmitrichenko, har andra planer.
I takt med att Mashas metoder blir allt mer okonventionella inser de
nio främlingarna på Tranquillum House att de omöjligt kan klara
utmaningen de ställts inför utan varandras hjälp. En roman om vad
människor är beredda att göra för att läka, försonas och nå sina
drömmar, berättad med Moriartys karakteristiska värme och humor.

Bitterljuva dagar av David Nichols
Sextonåriga Charlie Lewis är den sortens kille som man inte minns från
skolfotot. Högstadiet är slut och sommaren ligger lång och öde framför
honom, och vad ska hända sedan? Hemma tar han hand om sin pappa,
hans mamma tog med sig Charlies lillasyster och lämnade familjen, och
Charlie vet inte om han kan förlåta henne för att han inte fick följa
med. Sedan exploderar Fran Fisher in i hans liv och även om det är
otänkbart, börjar Charlie mot sin vilja att hoppas.
Bitterljuva dagar är en bok om att navigera den steniga stigen mot
vuxenlivet, en lovsång till familjelivets tragiska komik, en hyllning till
vänskapens djupa, upplyftande kraft och den första kärlekens korta,
brännande explosion.

Resenärerna av Regina Porter
Regina Porters debutroman Resenärerna är en svepande släktkrönika
från amerikanskt 50-tal till president Obamas första år.
Möt James Vincent Jr, en vit man av irländsk härkomst uppvuxen under
knappa omständigheter på Long Island och på andra ställen, som blir
en framgångsrik advokat på Manhattan.
Möt Agnes Miller, en svart kvinna som efter en traumatisk upplevelse
lämnar Georgia för Bronx, strax innan hennes nyblivne äkta man Eddie
Christie kallas in till Vietnamkriget och lämnar henne med två små
döttrar.
Möt Rufus, son till James och litteraturvetare, som gifter sig med Agnes
yngsta dotter Claudia, även hon litteraturvetare, och deras två barn.
Resenärerna talar om vad det innebär att vara amerikansk medborgare
idag, i ett land där hudfärg fortfarande spelar stor roll.
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Sen for jag hem av Karin Smirnoff
Janakippo lämnar Smalånger för att delta i en utställning i Stockholm.
Där kommer hennes förflutna åter en gång i kapp henne, samtidigt som
nya möjligheter öppnar sig. Kanske innebär det en chans till ett värdigt
liv. Med kärleken och konsten som kraft. Om det inte vore för john bror
diana och de andra som kallar från norr.

Med sina två första böcker om janakippo, Jag for ner till bror och Vi for
upp med mor, etablerade sig Karin Smirnoff som en berättare av rang
hyllad för sin särpräglade stil och djupt uppskattad för sin känsla för det
mänskliga. Sen for jag hem är den dramatiska tredje romanen om
janakippo som fullbordar trilogin.

Ålevangeliet av Patrik Svensson
Ålevangeliet är en bok om världens mest gåtfulla fisk. En fisk som gett
upphov till ett alldeles eget mysterium inom naturvetenskapen, det
som kallas ”ålfrågan”. En fisk som alla från Aristoteles till Sigmund
Freud försökt förstå sig på, utan att lyckas. Och som nu dör ifrån oss, i
mångt och mycket fortfarande en gåta.
Men Ålevangeliet är också en bok om författaren och hans far och hur
ålen förde dem samman. En berättelse om ursprung, öde, livet och hur
det bör levas. Samt om det som är livets sista och ofrånkomliga
utmaning: hur man hanterar döden.

Här är vi av Graham Swift
Brighton 1959. Ronnie, en briljant ung trollkarl, och Evie, hans
assistent, gör varje kväll succé på teatern med ett halsbrytande
illusionsnummer. Bredvid står konferencieren Jack, den borne
entertainern, som håller i alla trådar. Men allt eftersom sommaren
fortskrider växer dramatiken bakom scenen mellan de tre och
efterspelet kommer att pågå för alltid.
Här är vi är precis som hyllade föregångaren Mödrarnas söndag ett
komprimerat drama om livets avgörande ögonblick, ett litterärt
illusionsnummer av högsta klass.
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Ett litet korn av sanning av Christian Unge
En kvinna irrar runt i korridorerna på Nobelsjukhuset i Stockholm med
en liten pojke i handen. Hon tycks leta efter en äldre man från en
bilolycka som inträffat tidigare samma dag. Under tiden försöker
akutläkaren Tekla Berg rädda livet på en svårt skadad person från
samma bilolycka. Den katastrof som sedan inträffar är något som
förbryllar sjukhuspersonalen, polisen och alla andra inblandade.
Den senaste tiden har sjukhusdirektören Monica Carlsson lagt in högsta
växel för att privatisera Nobelsjukhuset med exklusivt patienthotell, en
kontroversiell levertransplantationsenhet och den nyrekryterade
stjärnkirurgen Klas Nyström. Det tar inte heller lång tid innan Klas aktivt
motarbetar Tekla i allt hon gör. Samtidigt har Tekla blivit som besatt av
att ta reda på vad som egentligen hände när kvinnan klev in på
intensiven med den lille pojken i handen. Vem är pojken? Varifrån
kommer han? Vad gjorde han på Nobelsjukhuset?

Hilde av Klas Östergren
Hilde Wangel verkar leva ett synnerligt kontrollerat och sunt liv. Det är
tjugotal. Hilde arbetar på en resebyrå i Berlin, som ska få tyskarna att
vilja semestra i de norska fjällen, och är helt kongenial med de
äppelkindade affischerna.
Så varför blir hon plötsligt förlamad av panikångest? I sin nöd vänder
hon sig till en nervläkare, som i sin tur hänvisar henne till den nya
tidens analytiker, och här börjar hon berätta: om moderns död, om
styvmoderns märkliga mörkersidor och längtan ut till havet, om den av
henne beundrade byggmästaren som trängde in henne i ett hörn när
hon fortfarande var en flicka, om hur hon långt senare sökte upp
honom, eggade upp honom och störtade honom i fördärvet.
Hilde Wangel har med författarens hjälp klivit ur Henrik Ibsens båda
dramer Frun från havet och Byggmästare Solness och fått ett alldeles
eget liv.

