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 alva kultur  galleri alva   september 

 

25 september Vernissage   
12 00                  Malin Nilsson 

galleri       ”CUT”  

Alva   

 
utställningen pågår 25 september – 20 oktober 

 
 

 

15 september   Alva öppnar 

10 00        Varmt välkommen  

Alva        måndag – torsdag 10-16 

kultur        fredag 10-14            
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Med mig leker livet av David Grossman 

Vi får möta tre kvinnor – dotter, mor och mormor som livet igenom 

plågats av ett sår från det förflutna. När mormodern Vera ska fylla 90 

reser de tillsammans från Israel till resterna av det fångläger i Kroatien 

där deras familjetragedi uppstod. 

Romanen baseras på en sann historia men är även djupt 

allmänmänsklig. 

 

Vargasommar av Hans Rosenfeldt    

Ny kriminalserie av Hans Rosenfeldt - skaparen till tv-serierna Bron och 

Marcella. 

En död varg. En blodig gänguppgörelse. En kvinnlig lönnmördare.  

På ett par dygn vänds tillvaron upp och ner i Haparanda och polisen 

Hannah Wester förstår att detta inte blir en sommar som alla andra. 

 

Tritonus av Kjell Westö 

Stjärndirigenten Thomas Brander har låtit bygga en överdådig villa ute 

i skärgården i en tanke om att dra sig undan världen. En rad 

motgångar både i yrke – och kärleksliv innebär dock att det är svårt att 

koppla av. Så småningom uppstår en kärv vänskap mellan två 

tilltufsade medelålders män.  

Tritonus är den musikaliska termen för det dissonanta 

djävulsintervallet, och romanen Tritonus pendlar mellan harmoni och 

dissonans, i sökandet efter svar.  Finns det försoning och botgörelse. 

 

Ytspänning av Olivier Norek 

Frankrikes nya stjärnskott på deckarhimlen   

Originell men också klassisk deckare med fokus på smart polisarbete 

och förflutna hemligheter, snarare än brutalt våld och grymma mord. 

Dubbelporträtt: En roman om Agatha Christie och Oskar Kokoschka 

av Agneta Pleijel  
1969 kliver en ung man kliver in på ett galleri i London där man visar en 

utställning med Oskar Kokoschka. Han vill att den konstnären målar ett 

porträtt av hans mormor, deckarförfattaren Agatha Christie. Motvilligt 

går de två åldrande konstnärerna med på projektet och i sex sittningar 

närmar de sig varandra och avslöjar rädslor och begär som formar ett 

skapande liv. Det blir ett samtal om döden, kärleken och konsten - i 

valfri ordning. 
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