
Här är årets julklappsböcker som Annika rekommenderade: 

1. ”Den sista flickan” av Nadia Murad, har tilldelats Nobels fredspris 2018. Hon växer upp i norra 
Irak, blir tillfångatagen och såld som sexslav till IS-soldater. Hon själv lyckas fly, medan stora delar 
av hennes familj mördas. En aktuell och viktig bok  
2. ”Denis Mukwege. En levnadsberättelse” av Berthil Åkerlund. Mukwege har tilldelats Nobels 
Fredspris 2018 och är skapare av Panzi-sjukhuset utanför Bukavu i Kongo.  
3. ”Inifrån” av Anna Kindberg Batra. Det är en personlig bok om politik, om livet som 
statsministerkandidat, och om ledarskap när allt förändras.  
4. ”Frihetens blå toner” av Göran Jonsson. Han skriver om Alice Babs och Saltsjöbaden  
5. ”Gör ditt val” av Oskar Rådehed. En kriminalhistoria som utspelar sig i Saltsjöbaden.  
6. ”Kodnamn Alice1947” av Kate Quinn. Detta är en ”ruskigt bra bok” tyckte Annika. Handlar om 
en amerikansk college-student som skickas till Europa, där hon söker efter sin kusin som försvann 
av under naziockupationen av Frankrike.  
7. ”Det straff hon förtjänar” av Elisabeth George. Nu är den här kända damen tillbaka i gammal god 
stil med en ny kriminalroman.  
8. ”Brevet från Gertrud” av Björn Larsson. Det är en berättad historia och har ett fantastiskt språk.  
9. ”Drömdagboken” av Agneta Sjödin. Det är en spännande bok och självupplevd.  
10. ”24 goda gärningar” av Jenny Fagerlund. Emma ska utföra 24 goda gärningar. En för varje dag 
fram till jul. 

Barn –och ungdomsböcker:  
1. ”Skuggornas hus” av Ingelin Angerborn. En bok för pojkar 8-9 år. Sakarias får tillbringa 
höstlovet hos farmor och farfar istället för med pappa. Det blir början på något helt nytt.  
2. ”Hundpromenaden” av Sven Nordqvist. En ren bilderbok, där han tar oss med på en äventyrlig 
hundpromenad.  
3. ”Rymlingarna” av Ulf Stark. Detta blev hans sista bok. Det är en äventyrsroman fylld av värme 
och humor. Han skriver på ett roligt sätt, men det finns alltid ett djup i hans böcker. 

Önskar Dig/Er en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 
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