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Rotvälta
av Tove Alsterdal
Olof var bara fjorton år när han erkände mordet på en tonårsflicka,
Lina Stavred. Tjugotre år senare svänger han av E4:an i
Ångermanland, in på småvägarna som leder till hans barndomshem. I
duschen hittar han sin pappa död, mördad med en jaktkniv. Polisen
Eira Sjödin har just återvänt till uppväxtens Kramfors, för att finnas till
hands för sin mamma. I undersökningen av mordet på Olofs far
kommer hon allt närmare sitt eget liv. Eira var nio år när Lina
mördades. Olof var pojken i hennes mardrömmar.
Utsedd till Årets svenska deckare 2020 av Svenska Deckarakademin.

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. Det inledde en
händelsekedja som skulle få en av världens mest anrika
kulturinstitutioner att krackelera inför öppen ridå.
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.

Hämnden är ljuv
av Jonas Jonasson
Victor Svensson har stora planer för Alderheims konsthandel, vägen
till makt och inflytande går via konsthandlarens dotter Jenny - en
försynt, ung kvinna som älskar expressionismen mer än något annat.
Den afrikanske medicinmannen Ole Mbatian har länge önskat sig en
son. Till hans stora glädje dimper det ner en nästan fullvuxen sådan
framför hans fötter bokstavligt talat och helt rimligt för den med
tillräckligt stark gudstro.
Under en midsommarfest med grannarna föds en affärsidé i Hugo
Hamlin hjärna. Det diskuteras över sill och nubbe: Vad gör du om
någon trampar dig på tårna? Kanske ställer ut sina sopor där du inte
skulle önska. Är näsvis. Repar din bil. Små och stora irritationer
världen över går att omvandla till pengar. Företaget Hämnden är ljuv
AB är strax ett faktum.
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Som hundarna i Lafayette Park
av Anneli Jordahl
Hon är nybliven änka, bor ensam ute på landet med hunden Boris. Så
fort hon får syn på en notis om en arbetsplatsolycka klipper hon ut
den och klistrar in i sitt dödsalbum. I samma album sitter den lilla
notisen som beskriver olyckan i vilken hennes man omkom. Ibland
kommer dottern och hälsar på men det känns aldrig bekvämt. Men så
börjar hon läsa om Angela Davis, legenden från Black Power-rörelsen.
Det blir ett uppvaknande som förändrar hennes liv.
Anneli Jordahls roman handlar om att bli så stark att man förmår vara
delaktig i det som sker och att inte vara ensam i världen om en dröm
om upprättelse. Medborgarrättsrörelsens historia är långt ifrån
avslutad.

Spegelmannen
av Lars Kepler
En ung kvinna försvinner när hon är på väg hem från skolan. Fem år
senare hittas hon mördad på en lekplats mitt i Stockholm. Via
övervakningskameror lyckas Joona Linna spåra ett ögonvittne. När
det visar sig att vittnet är en psykiskt sjuk man som inte har några
som helst minnen av det han såg tar Joona kontakt med hypnotisören
Erik Maria Bark.
Spegelmannen är den åttonde boken med Joona Linna.

Swede Hollow
av Ola Larsmo
”Swede Hollow” är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Idag är den öde.
Men vid sekelskiftet 1800--1900 bodde mer än tusen svenskar i en
slum som stadens myndigheter beskrevs som ett pesthål.
Barnadödligheten var hög, döden i arbetsolyckor likaså. Här
samlades några av den miljon svenska migranter som aldrig lyckats
ta sig in i det nya samhället – illa sedda av såväl amerikaner som mer
väl lottade svenska migranter. Vi känner dem till namnen, inte mer.
I Swede Hollow samlas vintern 1897 en brokig skara av människor,
som endast har det gemensamt att de fallit ur ett Sverige i stark
förändring. De möter en verklighet präglad av hårda arbetsvillkor,
sjukdom och plötsliga utbrott av naket våld – men de kom att
tillsammans bygga sig ett liv i utkanten av den framväxande
industristaden St Paul, illa sedda och utsatta för omvärldens förakt,
men med drömmar om att ”ta sig upp på gatan”. Deras drömmar tar
sig olika uttryck, men lever och verkar ända in i vår tid.
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Fjärilsvägen
av Patrik Lundberg
När Birgitta Lundberg föddes fanns det hopp, även om hennes liv. I
rekordårens och folkhemmets Sverige kunde en arbetarflicka på
landsbygden gå åtta år i skolan, ett år i husmoderskola och få ett
kontorsjobb måndagen efter examen. Hon kunde spara till körkort och
bil, åka på dans och hitta kärleken. Snart levde Birgitta Lundberg den
svenska drömmen: Make, två barn. Volvo och villa. En välfärd som fanns
där när hon behövde den. Sedan kom 1990-talets finanskris.
Skilsmässan och stressen. Fattigdomen. Barnens liv till varje pris.
Patrik Lundberg växte upp på Fjärilsvägen i Sölvesborg. Nu är
Fjärilsvägen en kärleksförklaring till hans mor, och en berättelse om
det svenska klassamhället.

Lockdown
av Peter May
London - epicentret för en global pandemi - är en stad i total lockdown.
Undantagstillstånd har utfärdats, gatorna sjuder av våld och ingen går
säker för det dödliga virus som redan krävt tusentals offer. På en
byggarbetsplats där ett akutsjukhus håller på att uppföras hittas en
tidig morgon kvarlevorna av ett mördat barn. Den hemlighet som
uppenbarligen var tänkt att begravas under den nya byggnaden ligger
nu i öppen dager, men under rådande omständigheter har mördaren
fortfarande oddsen på sin sida och polisen har en minst sagt svår
utredning framför sig.
Det otacksamma uppdraget faller på kriminalkommissarie Jack
MacNeil, som om bara lite mer än ett dygn ska sluta som polis. Frågan
är vad som kommer att stoppa MacNeil först - viruset eller mördaren?

Tre apor
av Stefan Mendel-Enk
Samtidigt som den första intifadan utbryter i Israel är den judiska
församlingen i Göteborg på väg att splittras. Trettonårige Jacob
befinner sig i konfliktens mitt. Ett knappt halvår efter hans Bar mitzva
har hans föräldrar skilt sig, mammans nya man flyttat in i huset och
hans far- och morföräldrar slutat att prata med varandra. Och det
värsta är ännu inte över.
Tre apor är en humoristisk och sorglig skildring av tre generationer
judar i diasporan. Fortsättes av Apan i mitten.
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Dubbelporträtt : En roman om Agatha Christie och
Oskar Kokoschka
av Agneta Pleijel
Det är mars 1969. En ung man kliver in på galleriet Malborough Fine
Arts i London där man visar en utställning med Oskar Kokoschka. Han
vill höra vad det kan kosta för att få den österrikiske konstnären att
måla ett porträtt av hans mormor. På ett ungefär, mellan tumme och
pekfinger. Mormodern är ingen annan än den kända deckarförfattaren
Agatha Christie och porträttet är tänkt som gåva till hennes 80-årsdag.
Mycket motvilligt går de två åldrande konstnärerna med på projektet
och i sex sittningar närmar de sig varandra, avslöjar vilka rädslor och
begär som formar ett skapande liv. Det blir ett samtal om döden,
kärleken och konsten - i valfri ordning.

Överlevarna
av Alex Schulman
Han trycker telefonen hårt mot örat. Varför ingriper han inte? Han ser
ner för slänten som mynnar ut i sjön. Han ser ladan och bastuhuset och
uteplatsen med de vita plaststolarna, grusstigen som leder upp för
berget. Han ser konturerna av bröderna som försöker döda varandra,
en enorm slutscen vid det vattenbryn som varit fonden för hela
historien. Det är ingen värdig final, men kanske väntad. Hur hade de
annars tänkt att detta skulle sluta?
Tre bröder åker tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet
som ingen av dem besökt på tjugo år. Alex Schulmans "Överlevarna" är
en roman om att återuppleva sin barndom som vuxen.

Vad jag bevarat
av Wallace Stegner
Larry Morgan är en åldrad författare som tillsammans med sin hustru
Sally har rest från New Mexico till ett sommarhus i Vermont. Stugan
tillhör vännerna Sid och Charity; den senare är svårt sjuk och i väntan
på att hon ska somna in får de två parens trettio år tillsammans nytt
siktdjup. Larry och Sid träffas första gången 1938 i Wisconsin, när båda
är unga universitets lärare i litteratur. De finner varandra trots sina
olikheter, liksom Charity och Sally. Där Charity är en rastlös natur,
besatt av framgång, liv och rörelse, är Sally en re!ekterande person som
så småningom drabbas av polio och hamnar i rullstol.
Det handlar om klass och strävan, förlust och försakelse, och de starka
och dunkla krafter som rör sig mellan vänner och älskande under ett
helt liv.

Sjukhusbiblioteket
Lästips inför jul och nyår 2020/2021

Tritonus
av Kjell Westö
Stjärndirigenten Thomas Brander har låtit bygga en överdådig villa ute i
skärgården. I Casa Tritonus ska han koppla av från de tärande
arbetsresorna, men självbilden är inte vad den varit, och efter en rad
motgångar i yrkes- och kärlekslivet kan det dyrköpta palatset inte lugna
nerverna. En alltför utåtriktad och nyfiken granne blir också ett hot mot
sinnesfriden. Till slut finner Brander och grannen, skolkuratorn och
amatörmusikern Reidar Lindell, ändå en gemensam ton i umgänget, och
en kärv vänskap uppstår mellan dem.

Stoner
av John Williams
Det här är berättelsen om William Stoner, som föds i den amerikanska
mellanvästern i slutet av 1800-talet. Hans liv ligger utstakat han ska
slita på föräldrarnas gård med den torra jorden. Men Stoner har
läshuvud och skickas till universitetet för att bli agronom. När han
hamnar på ett seminarium i litteratur ändrar hela hans liv riktning.
Stoner utgavs första gången 1965. Den fick fina recensioner och
upplagan om 2 000 ex sålde slut. 2003 återutgavs den av New York
Review of Books förlag och sakta spred sig nyheten om en fantastisk
bortglömd bok tio år efter författarens död. 2014 blev Stoner en
bästsäljare över hela Europa.

Övergivenheten
av Elisabeth Åsbrink
En roman om en familj, om tre kvinnor och tre städer, som bygger på
Elisabeth Åsbrinks egen familjehistoria. Berättarjaget vill en gång för
alla sätta namn på den ödsliga skugga som följt henne genom livet och
som hon misstagit för ett normaltillstånd. Genom att skildra Rita, Sally
och Katherine, spårar hon hur hemligheter, lögner och tabun går från en
generation till nästa. Det är en fängslande berättelse om kärlek,
emigration och mänskligt liv under hela 1900-talet, i Thessaloniki,
London och Stockholm. Spåren leder också tillbaka till judarnas
fördrivning från Spanien 1492.
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Sjukhusbibliotekets
bemanningstider
Måndag – tisdag
Onsdag
Torsdag– fredag

09.00 – 16.00
10.00 – 16.00
09.00 – 16.00

Bemanningstider under jul och nyår
2020/2021
V. 52

Onsdag 23/12

10.00 – 15.00

V. 53

Måndag 28/12
Tisdag 29/12
Onsdag 30/12

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
10.00 – 15.00

V. 1

Måndag 4/1
Tisdag 5/1

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00

Torsdag 7/1
Fredag 8/1

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
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