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REFERAT FRA KLUBBMØTE 11.12.2018 

 

Møtested: Quality Hotel Strand 

Til stede: 8 medlemmer og 6 gjester  

Hovedtema: Bokaften v/Unni Blekastad 

 

President Arne Mellerud ønsket velkommen. 

Gunhild Aalstad og Hanne Gunn Røraas ble gratulert med fødselsdag denne uka. 

 

Unni Blekastad tok så for seg et utvalg av årets nye bøker. Hun delte oversikten opp i 

kriminalbøker, andre romaner, fagprosa og bøker om idrettspersoner. Nedenfor følger liste over 

bøkene hun omtalte: 

 

Peter May: Coffin Road – Ny krim, utenom Lewis-triologien. En mann med hukommelsestap blir 

skylt i land på Hebridene, samtidig som det blir funnet et lik i samme område. Nesten umulig å 

legge fra seg! 

Anne Holt: En grav for to. -Ny heltinne, tidligere toppidrettsutøver, tidligere toppadvokat, 

spilleavhengig og totalt umoralsk 

Niklas Natt och Dag: 1793 - Historisk krim fra Stockholm, forferdelig 

samfunnsbeskrivelse/strålende miljøbeskrivelser- 

Eystein Hanssen; Svart landskap 

Kroken & Kolden : Frosten og døden - Krim fra Lom og Gudbrandsdalen 

Lasse Gallefoss: Krigernes fred – Spionthriller fra 2. verdenkrig – uhyre spennende! Om 

dobbeltagenter. 

Søren Sveisrup: Kastanjemannen. - Naia Thulin og Mark Hess jakter på en seriemorder 

Trude Marstein: Så mye hadde jeg - En roman om å ønske seg tilhørighet og mening, men hele 

tiden med følelsen at noe glipper, og med etter hvert en sannhet om at Monika kanskje ikke vil 

eller ønsker å tilhøre noe eller noen. 

Per Petterson: Menn i min situasjon - Arvid Jansen holder livet så godt på avstand han kan etter 

skilsmissen fra Turid. Ømt, ærlig og vart beskrevet – nydelig, stillferdig roman om livets harde 

sider. 



Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke - En jødisk familie flytter inn i huset Rinnan brukte 

som hovedkvarter i Trondheim under krigen.  

Jon Kalman Stefansson: Sommerlys, og så kommer natten - En nydelig roman fra Island, et møte 

med islandsk lidenskap, spøk, sorg, sett utfra en bitteliten by. 

Lars Saabye Christensen: Maj 

Hanne Vibeke Holst: Som pesten – Om en dansk lege som har fått seg jobb i Geneve og WHOs 

avdeling for pandemibekjempelse, vi følger en politisk og økonomisk kamp mot utbredelse av 

en dødelig influensa, og selvsagt litt personlig drama og. 

Levi Henriksen: Jern og metall – Noveller om hverdag, kamp og kjærlighet 

John Boyne: Hjertets usynlige stormer - Sprudlende, vidtomfavnende, godt skrevet. Handler om 

utenforskap, og et ekstremt ønske om å finne sitt egen grunn til å være i live. Fra et gammeldags 

Irland rett etter 2 verdenskrig til et moderne, europeisk land. 

Lars Mytting: Søsterklokkene 

Edvard Hoem: Jordmor på jorda 

Tore Skeie: Hvitekrist -  Om Olav Haraldsson og hans tid. Den første av det som skal bli 5 

bindsserien "Kongenes tid" – med handling fra livene og samtiden til de største, norske viking-og 

middelalderkongene 

Maja Lunde: Snøsøsteren, en julefortelling 

Linn Skåber: Til ungdommen 

Ellen Wisløff: Ren poesi. Når nettene blir litt for lange.  Julehefte 

Marte Michelet: Hva visste hjemmefronten? 

Anne Applebaum: Rød sult – Stalins krig mot Ukraina 

Geir Stian Ulstein: Til fiendeland for freden  

Hans Kristian Amundsen : Vi er lite land, men et stort folk.  

Anthony Beevor: Arnhem 

Thor Gotaas: Oddvar Brå 

Knut Geworg Andresen: Johannes og morfar (Om Johannes Høsflot Klæbo)  

Jonas Forsang/Petter Northug: Min historie  

Gjert Ingebrigtsen: Kunsten å oppdra en verdensmester 

 

Ref: Ola Rongen 

 

  

 


