
❙ ❙ »Never let me go«,
av Katzuo Ishiguro
(översatt till svenska
2005), är en bok som
passar alla. Den är
skriven med ett

bedrägligt stillsamt språk, men inne-
hållet hettar ideligen till. De stora frågor-
na tas upp utan åthävor: kärlek, sorg, för-
lust och sanning, i kontrast till vetenskap
med kall nyttoaspekt.  

❙❙ Jag väljer att ge
bort Lotta Olssons
sonettkrans »Den
mörka stigen«, som
för sina läsare le-
vandegör Orfeus
tankar och ödesdigra
handling på väg från
underjorden med sin
Eurydike på behö-
rigt avstånd efter
sig. 

En sonett består
av 14 jambiska ra-
der fördelade på fy-
ra strofer. En so-

nettkrans består av 15 sonetter, vars
inledningsrad ska vara identisk med
föregående sonetts slutrad. Lägg där-
till att den sista sonetten ska bestå av
de 14 föregående sonetternas första-
rader i rätt ordning och dessutom
sammanfatta hela sonettkransen. Om
vi närläser en sonett varje dag under
julledigheten har vi hunnit läsa hela
kransen lagom till trettonhelgen, och
under alla dessa dagar har vi haft en
oförglömlig läsupplevelse. 

❙ ❙ Motivering till mitt
val av Ulf Durlings
»Vägs ände« är att det
är en ovanlig, ovanligt
spännande, spännings-
roman.

❙ ❙ »Rusning till floden«,
poetiska prosastycken,
är en oförglömlig läs-
upplevelse. Den vill jag
ge till alla människor!
Kanske lite mer till dem
som har svårt att skrapa
ihop tid nog för att
kunna läsa en hel roman
i ett sammanhang. Men
allra mest till alla läkare
som kommer att gå jour
i jul. Gör så här: Lägg
boken bredvid datorn

eller diktafonen. När Du får så där tio eller
till och med  tjugo minuters paus, ta med
en kopp kaffe och en pepparkaka och sök
upp ett tomt rum. Sätt dig så bekvämt Du
kan, och läs sakta och eftertänksamt någon
av texterna. Jag hoppas och tror att Du,
precis som jag, berörs och njuter av de
krispigt klara, associativa och vackra
orden och tankarna.

❙❙ En skimrande, för-
färande, rörande, ry-
sare till kärleksroman.
Jag läste den första
gången för ungefär tio
år sedan och har inte
hämtat mig än. Den
vill jag ge bort som
julklapp.

❙❙ Till jul vill jag ge bort
»The year of magical
thinking« av Joan Di-
dion. Det är en stor läs-
upplevelse och en gri-
pande skildring av den
självupplevda sorgen.
Det är en bok om livets
bräcklighet – om hur
snabbt livet kan ändra
sig.

❙ ❙ Mitt förslag till jul-
klappsbok är »Änglar
och demoner«. Raff-
lande spänning och
välgörande eskapism
för själen. Intelligent
och kunnig intrig. Utile
dulci om man vill stu-
dera katolska kyrkan
närmare.

❙ ❙ I boken jag har valt
möts öst och väst i en
dialog mellan far och son. Fadern, filo-
sof av världsklass, och sonen, fram-
stående molekylärbiolog och sedan 25
år buddistmunk, samtalar om medve-
tandet, meningen med livet och minskar
ens fördomar.
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Ge en bok som julklapp!


