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(1) Hundraåringen som

klev ut genom fönstret
och försvann

av Jonas Jonasson.
Ända sedan augusti håller förra årets humoristiska
storsäljare förstaplatsen.

2 (–) Hypnotisören av Lars Kepler
3 (9) Tre sekunder
av Roslund & Hellström
4 (2) Igelkottens elegans
av Muriel Barbery
5 (–) Dyngkåt och hur helig
som helst av Mia Skäringer

ingalill mosander
är Aftonbladets
bokskribent,
även känd från
”Go’kväll”
i SVT 1.
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In väljer

Bästa böckerna just nu
Öppningsscenen saknar sannerligen inte dramatik. När
modern kommer in i villan hittar hon sin dotter sönderskuren och blödande samt en ung
man med en kniv. Hon kastar
sig över honom, ett våldsamt
slagsmål utbryter som avslutas med att mannen dör. En
hårdför, spännande historia
med oväntade vändningar och
intressant persongalleri.

Min favorit !
roman

Philip Roth
Indignation
Bonniers
Cirka 249 kr
Översättning:
Nancy Westman

barnbok

Karen Slaughter
Fraktur
Telegram förlag
Cirka 249 kr
Översättning: Jan
Risheden

Jag nästan golvades av denna
briljanta, ursinniga berättelse om det pris man kan
tvingas betala för att vara
trogen sina ideal. Vi får följa en ung, judisk pojke som
flytt från sin kontrollerande
far till ett college i Ohio och
hans första trevande steg in
i vuxenlivet. Philip Roth är i
dag 78 år. Vad väntar Svenska Akademin på?

Inte en spion i sikte, trots att
författaren låter George Smiley inta scenen. Det här är
John le Carrés andra bok, en
traditionell detektivroman av
klassiskt brittiskt snitt. Handlingen utspelas på en internatskola för rika unga män.
En av lärarfruarna har blivit
mördad och Smiley har kalllats dit för att lösa fallet. Underhållande och lättsmält.

Majken Pollack,
Sara Lundberg
Emblas universum
Alvina
Cirka 188 kr
3–6 år

thriller

ljudbok
John le Carré
Mord i den högre
skolan
Bonnier Audio
Uppläsare: Tomas
Bolme
Cirka 318 kr

Att inte få vara i fred när man
leker, att ständigt behöva ha
ett småsyskon i hälarna som
också vill vara med. Detta
klassiska dilemma skildras
med uttrycksfulla teckningar och korta, koncentrerade
texter som omväxlande tar
upp de bägge barnens olika
perspektiv. En underbar bok,
präglad av fantasi, insikt och
upptäckarglädje.

Utbildad psyk. olog

Namn: Ingrid Hedström
Ålder: 61.
Yrke: Författare, Europakorrespondent.
Familj: Man, två vuxna barn.
Bostad: Lägenhet på Söder i
Stockholm och i Bryssel. Hus utanför Sala.
Bakgrund: Utbildad psykolog.
Utrikeskorrespondent på Dagens
Nyheter (främst i Bryssel) sedan
början av 1990-talet. Deckardebuterade 2008 med ”Lärarinnan i
Villette” 2004. Star tade kvinnotidningen ”Q” och har skrivit två faktaböcker om kvinnor.
Favoritförfattare: Charlotte
och Emily Brontë.
Läser just nu: ”Spill” av Sigrid
Combüchen.
Aktuell: Med ”Blodröd måne
över Villette” (Alfabeta).

InspIratIon I Europa Ingrid Hedströms trivs i centrala och södra Europa. Det är härifrån hon får sin

skrivarinspiration. Redan som tolvårig flicka utanför Avesta blev hon frankofil. Hon tog en Hermodskurs i franska, och
längtade ut i världen.
Foto: LASSE ALLARD

Ingrid Hedströms boktips till . . .
herman Van
rompuy,
eu-ordförande:
Snö
av Orhan Pamuk.
– Han är skeptisk till
Turkiet som EU-medlem. Här får han en
inblick i detta fascinerande land.

elisabeth Fritz,
advokat:
Prins Charles känsla
av Liv Strömquist.
– Hon kan behöva ett
skratt efter alla uppslitande rättegångar.
Sylvasst, feministiskt
och framför allt roligt om
kärlekens roll i samhället.

mona Sahlin,
snart f d
partiledare:
Mitt liv, min resa
av Tony Blair.
– Oväntat öppenhjärtiga memoarer, om konsten att leda ett parti i vår
tid från framgångar till
misslyckande.

