
 
 

BIBLIOTEKET 
 

Vad glad jag blir varje gång jag går upp till biblioteket och hittar många nya böcker i korgen för 

insortering och än fler hål i hyllraderna! Det betyder att det läses ganska mycket i klubben. Stort 

tack för alla nya böcker som skänkts! Kom ihåg att när ni rensar ut hemma i bokhyllorna, i stället 

för att slänga, så är jag jättetacksam få in böckerna till biblioteket så att alla vi andra får glädje av 

dem. 

 

Jag har ställt upp lite böcker som förslag till LÄTTSAM SOMMARLÄSNING på en hylla under 

ljudböckerna. Där finner ni bl.a. Snäcksamlarna (R. Pilcher), Grabben i graven bredvid (K. 

Mazetti), Män som hatar kvinnor (Stieg Larsson), En halv gul sol (C. Adichie), några Liza 

Marklund och boken som skrivits av en av våra medlemmar i Club Sueco: Alla resor är en omväg 

hem (Majvor Muller). 

 

Tips på mer av vad man finner i biblioteket: 

Bland ljudböckerna har vi: L. Child: Inget att förlora, A. Dahl: Misterioso, K. Hosseini: Tusen 

strålande solar, M. Fredriksson: Gåtan, enl. Maria Magdalena, Kains bok, Evas bok, B. 

Hellberg: Trofésamlaren, Funny Fanny, K. Ingemarsson: Små citroner gula, På det 4e ska det 

ske, A. Jansson: Främmande fågel, Må döden sova, Alla de stillsamma döda, Svart fjäril, C. 

Läckberg: Snöstorm och mandeldoft, Smaker från Fjällbacka med flera 

Filmer: James Bond, Saturday Night Fever, Cocktail, Historien om Narnia, För några dollar mer, 

Häng dem högt med flera.  

Bland romanerna hittar du många Jan Guillou, Marian Keyes, Danielle Steel, Nora Roberts, 

Denise Rudberg, Rosamund Pilcher förutom klassikerna Moberg, Lo-Johansson, Strindberg, 

Fogelström... 

Deckare: Henning Mankell, Stieg Larsson, Liza Marklund, Marie Jungstedt, Lars Kepler, Peter 

Robinson, John Grisham, Ed McBain, Michel Connelly, Clive Cussler, Colin Forbes och många 

många andra.  

Det finns även en liten avdelning med böcker på norska för våra norska medlemmar. 
 

Välkommen att botanisera bland böckerna, som du lånar och lämnar tillbaka senare. Ingen 

registrering behövs. Jag hoppas att du hittar något i din smak att läsa bland de c:a 3.000 böcker 

som finns där. 
 

Jag brukar gå till biblioteket en gång i veckan och kan nås på min e-mail adress: 

talludden46@yahoo.com  

 

Glad sommar och god läsning önskar 

 

Elisabeth Elgenmark 

 

 

 

 

 

Bra att veta är att det finns tillgång till internet på Kulturhuset. 
Kulturhuset är öppet alla vardagar mellan 08.00 – 21.00. Tyvärr ej helger. 
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