Bokcirkel
Höst 2017

I vår är det följande datum som gäller:
Måndagar: 2/10, 6/11 & 27/11
Torsdagar 21/9, 23/10 (obs dagen!) & 16/11
med start kl.18.30.

Pris för cirkeln är 250 kr/person och gång. Då ingår
bok och kvällsfika. 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.

Ira
Lib k/
ye
n

Abbas Khider
– Brevet till
Auberginerepubliken
(Thorén & Lindskog)
Originaltitel:
Brief in die Auberginenrepublik
Översättning från tyskan:
Ingrid Viktoria Kampås
Året är 1999, och Salim, en ung
student, har gått i exil efter att
ha suttit häktad för att ha spridit förbjuden litteratur. I Libyen
tjänar han nu sitt uppehälle
som byggjobbare utan uppehållstillstånd och rättigheter. Han saknar både nära och kära; sedan flykten
från hemlandet har han varken haft kontakt med sin
familj eller flickvän Samia – för att inte riskera deras
liv. En dag får Salim höra om ett hemligt kontaktnät
som sträcker sig över hela den arabiska världen och
gör det möjligt att skicka brev utan säkerhetspolisens
vetskap, och bestämmer sig att ta kontakt med Samia
igen.
Abbas Khider flydde 1995 från Irak efter två år i
Saddams Husseins fängelsehålor. Numera bor han i
Tyskland.

Ita

lie
Roberto Saviano
n
– Blodsleken (Brombergs)
Originaltitel:
La paranza dei bambini
Översättning från italienskan:
Ida Andersen
Paranza-gänget, en liten klan
av unga pojkar kopplade till
Camorran, drar genom Neapels gränder på sina skotrar
med pistoler och AK-47:or.

Namnet Paranza kommer
från ett slags båt som med ljuslyktor lockar upp fisk
ur havsdjupen. På samma sätt ger sig pojkarna ut på
jakt. De är beredda till gränslöst våld för att skaffa sig
pengar, makt och status.
En spännande och initierad roman om maffians
barnsoldater, där barnets oskyldiga lek snabbt övergår i blodigt allvar. Detta är den första delen i maffian
serien Camorrans barn.
Roberto Saviano föddes 1979 i Neapel. Han slog igenom med reportageboken Gomorra och lever sedan
dess under ständigt dödshot från maffian.

Is

Auđur Ava Ólafsdóttir lan
d
– Ärr (Weyler förlag)
Originaltitel: Ör
Översätting från isländskan:
Per Arvid Nordh
Jónas är 49 år, islänning, frånskild, besatt av att reparera saker, och det är länge sedan han
kände en kvinnas kropp nära
sin egen. Han har tappat lusten
att leva, frågan är bara hur han ska göra. Han besöker
sin gamla mor, som glömmer besöket fem minuter
senare. Han försöker låna ett gevär av sin gode vän
Svanur som bara vill tala om annat. För att hans enda
dotter Gudrun inte ska behöva ta hand om hans döda
kropp, reser han utomlands, till ett land utan namn,
och tar in på Hotel Silence. Han ger sig själv sju dagar
att lyckas, skapelsen baklänges liksom. Under tiden
upptäcker han saker han inte visste om både sina
egna, och andras, ärr. Auđur Ava skildrar nu som i de
tidigare romanerna en isländska vardag med ett slags
egen svart humor. Auđur Ava Ólafsdóttir tilldelades
2016 såväl det finaste isländska litteraturpriset som
bokhandlarnas pris för romanen Ärr. Hon har tidigare två romaner på svenska, Rosa Candida (2015) och
Den sista kvinnan (2017)

