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 alva kultur  galleri alva   april 

En stund är vi vackra på jorden av Ocean Vuong 

En roman som tar andan ur mig – Vi Läser 
Romanen är ett brev från en son till en invandrad mor som inte är 

läskunnig och som därför aldrig kommer att förstå allt det han längtar 

efter att få säga. Ändå måste huvudpersonen Little Dog, som är i 

tjugoårsåldern, försöka hitta de rätta orden. 

Sen for jag hem av Karin Smirnoff 

Med sina två första böcker om janakippo, Jag for ner till bror och Vi 

for upp med mor, etablerade sig Karin Smirnoff som en berättare av 

rang hyllad för sin särpräglade stil och djupt uppskattad för sin 

känsla för det mänskliga. Sen for jag hem är den dramatiska tredje 

romanen om janakippo som fullbordar trilogin. 

 

Albatross av Ann Cleeves 

Poliskommissarie Matthew Venn står utanför kyrkan i det lilla 

samhället Barnstaple i norra Devon och betraktar sin fars begravning 

på avstånd. Samma dag som Matthew vände ryggen åt den strikta 

frikyrkliga församling han växt upp i, förlorade han också kontakten 

med sin familj. Nu är han tillbaka i sina barndomstrakter, inte bara 

för att sörja sin far, utan för att ta sig an sitt första stora fall i 

polisregionen Two rivers.  

 

Ödesmark av Stina Jackson 

Stina Jackson leder oss genom en bygd som tiger i vrede.   

 

Vårvintern håller sitt grepp om Ödesmark, den lilla byn utanför 

Arvidsjaur. Flera av gårdarna är övergivna, lämnade åt ett långsamt 

förfall. I ett av husen bor Liv med sin gamla pappa Vidar och 

tonårssonen Simon.  

 

Jackie av Anne Swärd 

Tidigt om försommaren, på ett försenat tåg på väg mot huvudstaden 

och ett nytt liv – allt börjar där. Och som om hon redan har en 

föraning om att någonting är på väg att ske registrerar hon alla i 

vagnen. Någonting i luften, hon vet ännu inte vad men om det sker 

kommer hon sannolikt att vara det mest uppmärksamma vittnet 

efteråt. 
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