Vi kommundirektörer på Åland bjöd in till pressträff i Ödkarby skola måndagen den 4 maj för
att slå ett slag för läsning över sommaren och uppmana samt utmana kommuninvånarna till
läsning! Vår utmaning är ett led i den läsutmaning som Ålands landskapsregering med
Elspeth Randelin i spetsen jobbar för.
Varför vi gjorde det, är helt enkelt för att läsning är viktigt och för att läsning berikar!
Läsning ger oss förståelse för omvärlden, det kan vara lika lärorikt att läsa en skönlitterär
bok om en verklig händelse som att få det presenterat via nyheterna. Det viktigaste är inte
alltid att läsa utan också att kunna återge det man läst, att dela med sig av upplevelsen till
någon. Varför inte lyssna på en ljudbok tillsammans under sommarens bilfärd eller läsa högt
för varandra under en regnig sommardag? Vi vill betona att det viktiga inte är vad och hur
man läser, utan att man läser!
Vi här på kommunkansliet vill också slå ett slag för läsningen! Nedan ser ni våra lästips inför
sköna sommardagar!

Tisdagarna med Morrie
Mitch Albom
En varm berättelse om styrkan i att ha en mentor och
en vis vän som finns där för dig på livets väg.

Gideons ring
Carin Gerhardsen
”Gideons ring är den femte, fristående boken i Carin Gerhardsens
succéserie och Hammarbypolisen.”

Hennes iskalla ögon
”Hennes iskalla ögon, den sjätte, fristående boken i Carin Gerhardsens
framgångsrika serie om Hammarbypolisen, handlar om fysisk och psykisk
misshandel, narcissism och destruktivitet. Och om hur ondska förklädd till
kärlek söker sig till de mest sårbara.”

Sommarboken
Tove Jansson
”Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en mycket
gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras vänskap över
generationsgränserna är lika stark och intensiv som en sommar i
skärgården kan vara efterlängtad.”

Europa Blues
Arne Dahl
”Europa blues är den fjärde boken i Arne Dahls internationellt
uppmärksammade serie om A-gruppen.”

Karriär & köksbesvär
Sophie Kinsella
”Det här är berättelsen om en flicka som behöver ta det lugnt. Som
behöver finna sig själv. Som behöver bli kär. Och som behöver
upptäcka hur man använder ett strykjärn.”

Status 12
Martin Melin
”Martin Melin har arbetat som polis i 22 år och gör nu sin
skönlitterära debut med polisromanen Status 12. En roman som
skildrar den vanlige polismannens dramatiska vardag.”

Falskt minne
Dean Koontz
”Falskt minne är en ovanlig roman om den mänskliga hjärnans
förmåga att plåga och förstöra sig själv, men även en berättelse om
kärleken och vänskapens helande kraft.”

Försvunnen
Tess Gerritsen
”Tjugo år efter att hennes pappas plan kraschade i Sydostasiens djungler
reser Willy Jane Maitland dit för att ta reda på sanningen om hans
försvinnande. Hon förstår snart att hon är ute på farlig mark, men
ingenting kan avhålla henne från att gräva fram fakta om det
olycksdrabbade planet.”

Å andra sidan
Marian Keyes
”Marian Keyes nya bästsäljare utspelar sig i förlagsbranschen och
handlar om tre kvinnor; den litterära agenten Jojo, författaren Lily
och festfixaren Gemma. Humoristiskt och träffsäkert beskriver Keyes
kvinnornas problem med mammor, kollegor och pojkvänner.”

Snabba cash
Jens Lapidus
”JW är Stureplanskillen som säljer kokain på de hetaste inneställena.
Han gör vad som helst för att nå dit han vill. Snabba cash har höjts till
skyarna som något helt nytt inom den svenska spänningslitteraturen.”

Den mörka ängeln
Mari Jungstedt
”Den mörka ängeln är en gastkramande psykologisk thriller och en
skildring av den ödeläggelse ett föräldraskap kan leda till.”

Pop-up bokhylla
Under sommaren har vi på kommunkansliet en liten
pop-up bokhylla i samband med läsutmaningen
”Sommarläsning 2015”.
Här kan du gratis låna hem en bok utan lånekort!
När du har läst klart boken får du gärna lämna tillbaka den till
kommunkansliet eller kanske du har någon annan bok
hemma som du vill lämna tillbaka istället?
Pop-up bokhyllan är tillgänglig under kansliets öppettider.

