Bokcirkel
Höst 2018

I vår är det följande datum som gäller:
Måndagar: 1/10, 22/10 & 19/11
Torsdagar 27/9, 18/10 & 15/11
med start kl.18.30.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår
bok, kaffe/thé, frukt och någon liten sötsak. Vi träffas
och diskuterar senaste boken, och får nästa bok med
hem. Antalet platser är begränsat och hittills har det
blivit fullt direkt, så ANMÄL DIG IDAG OM DU VILL
VARA MED genom att svara på detta utskick eller
ring 0430-170 90. När du fått din anmälan bekräftad
är du välkommen in att köpa första boken. Anmälan
är bindande för alla gångerna.
OBS! Att vi kanske inte kommer att läsa böckerna i
den ordning de är presenterade.
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– Homo sapienne
(Leopard)
Originaltitel:
Homo Sapína
Översättning från danska:
Jonas Rasmussen
Vredens Ö kallas den, den forna
danska kolonin Grönland med
sina kluvna identiteter. I huvudstaden Nuuk lever Fia vars liv
får en omtumlande vändning
när hon sent en kväll träffar på
Sofia. Samtidigt flyr Fias bror Inuk till Danmark efter att
ha blivit outad hemma på ön. Han har nämligen haft en
affär med en grönländsk parlamentariker, som till råga
på allt är gift och har barn. Det lilla samhället börjar
snart sjuda av skvaller och skadeglädje.

Korneliussen skriver litterär historia med berättelsen
om dessa unga individer som på olika sätt söker efter
och ifrågasätter sin identitet. Hur är det att växa upp på
en plats där tradition och modernitet fortfarande skaver
skoningslöst mot varandra? Hur är det att utforska en
sexualitet som kanske bryter mot normen under sådana
förutsättningar?
Niviaq Korneliussenär född 1990 i Nuuk, och växte upp
i staden Nanortalik på södra Grönland. Boken skrevs
först på grönländska och översattes sedan av författaren själv till danska.
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Översättning från
franska: Maria Björkman
På den tropiska franska ön
Mayotte i Indiska oceanen lever
Moïse, en ung pojke med ett svart
och ett grönt öga. Efter att vid
födseln ha övergivits av sin mor som ser det gröna ögat
som ett tecken på att hennes pojke är besatt av djinner,
och därmed olycksbringande, tar sjuksköterskan Marie
hand om honom. När Moïse är fjorton år dör Marie i en
olycka och Moïse blir lämnad att ensam möta den växande kåkstadens fattigdom, laglöshet och våld.
Nathacha Appanah, född 1973 på ön Mauritius, debuterade som författare 2003. Våldets vändkrets är den
andra av hennes sex böcker som översatts till svenska.

Gonçalo M. Tavares
– Matteo blev arbetslös (Tranan)
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Hans Berggren
Aaronson bestämmer sig
en dag för att jogga åt fel håll i
en rondell och blir påkörd av
Ashley, som i sin tur envetet
försöker hitta en herr Baumann
för att dela ut ett paket. Och så fortsätter det i bokstavsordning, som i ett dominospel, tills vi når fram till bokens huvudperson: den arbetslöse Matteo som äntligen
fått nys om ett jobb.
Matteo blev arbetslös är ett absurt litet mästerstycke
vars såväl humoristiska som tragiska små episoder om
arbetets och det till synes banala alfabetets betydelse
också har något viktigt att säga om oss själva och om
världens ordning. Den visar varför Gonçalo M. Tavares
är en av den samtida portugisiska litteraturens mest
prisade författare.
Gonçalo M. Tavares föddes i Angola 1970 men växte
upp i Portugal.

