Fanny Bjarkes lästips ur världslitteraturen
Biografier
*För att kunna leva, Yon-Mi Pak (Nordkorea)
*Tillsammans är vi starka, Leymah Gbowee
(Liberia)
*Den sista flickan, Nadia Murad (Kurdistan)
*40 piskrapp för ett par byxor, Lubna Ahmad
al-Hussein (Sudan)

Släktepos
*Pachinko, Min Jin Lee (Sydkorea)
*Vända hem, Yaa Gyasi (Ghana)
*Det blå mellan himmel och hav, Susan
Abulhawa (Palestina)
*Skönhet är ett sår, Eká Kurniawan (Indonesien)

Relationer
*Den siste brodern, Nathacha Appanah
(Mauritius)
*Drömhjärta, Cecilia Samartin (Kuba)
*Memorys bok, Petina Gappah (Zimbabwe)
*Stanna hos mig, Ayòbámi Adébáyò
(Nigeria)
*Flyga drake, Khaled Hosseini (Afghanistan)
*Homo Sapienne, Niviaq Korneliussen
(Grönland)
*Upp genom mörkret, Ngugi Wa Thiong’o
(Kenya)
*Sjöjungfruns andra fot, Mia Couto
(Moçambique)

Uppväxtskildringar
*Litet land, Gaël Faye (Burundi)
*Bille, Vizma Belsevica (Lettland)
*Kommunist i kalsonger, Claudia Piñeiro
(Argentina)
*Gata utan namn, Kapka Kassabova (Bulgarien)
*I morgon fyller jag tjugo, Alain Mabanckou
(Kongo)
*Annie John, Jamaica Kincaid (Antigua och
Barbuda)
*När duvor flyger, Melinda Abonji Nadj
(Serbien)

David mot Goliat
*Strålande morgondag, Ishmael Beah (Sierra
Leone)
*En bön för de stulna, Jennifer Clement
(Mexiko)
*Strimmor av hopp, Ruta Sepetys (Litauen)
*Om ni låter mig tala, Domitila Barrios de
Chungara (Bolivia)

Krig
*En gyllene tid, Tahmima Anam (Bangladesh)
*Kriget, Durim Bekteshi (Kosovo)
*Under lejonets blick, Maaza Mengiste
(Etiopien)
*Irakisk Kristus, Hasan Balasim (Irak)
*Balkan Express, Slavenka Drakulic (Kroatien)
*Sista kulan sparar jag åt grannen, Fausta
Marianovic (Bosnien)

Traditioners makt
*Grymma april, Ismail Kadare (Albanien)
*Skuggans årstid, Léonora Miano (Kamerun)
*Flickorna från Riyadh, Raja Abd Allah al-Sani
(Saudiarabien)
*Fiskarmännen, Chigozie Obioma (Nigeria)

Novellsamlingar
*Tropiska fiskar, Doreen Baingana (Uganda)
*Sightseeing, Rattawut Lapcharoensap
(Thailand)
*Omfamningarnas bok, Eduardo Galeano
(Uruguay)
*Georgien berättar: Goris fästning (Georgien)

Flykt
*Ru, Kim Thúy (Vietnam)
*Förlorade själar, Nadifa Mohammed
(Somalia)
*Farväl Eritrea, Samuel Brhane (Eritrea)
*Gå bara, Abdi Elmi (Somalia)

Jag tipsar förstå bara om bra böcker,
men de med kursiv stil är extra bra.
Följ gärna min världsomläsning på
instagramkontot @tusentunnor.

