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Release: Einar Askestads nya novellsamling Kvinnohistorier

Måndag 25 maj på Café Ritorno, Odengatan 80–82, kl. 19.30. Välkommen!
• Uppläsning ur boken
• Signering och bokbord
med låga priser
• Hela dagen (må 25 maj):
När du handlar något i
caféet kan du köpa boken
till specialpris.

Genomskådande och med humor
tas läsaren med till
den punkt där saker och ting
sker vare sig man vill eller
inte. Där det bär eller brister.

Kvinnohistorier

Sagt om författarskapet:

»Att bli förbryllad
i Einar Askestads
sällskap är en sällsam upplevelse.«
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»... ett egensinnigt,
avigt monument med
hög specifi k vikt.«

Einar Askestad

Människorna har det inte lätt
i denna bok. Inbegripna
i relationer som inte leder någon
vart, utkastade i situationer som inte tycks erbjuda
några utvägar, längtar både
kvinnor och män efter någonting
mer verkligt samtidigt
som de värjer sig för det som
kunde ha gjort någon skillnad. Gick det inte att förändra
sig själv? Ledde inte insikter till handling?

Kvinnohistorier
Noveller, originalpocket
i s b n 978 -91-977249- 4 - 4
Utkommer 25 maj
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För fattarpor trätt: Maria
Klevemark
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foto: maria klevemark

Caféet är öppet till kl. 22.00
Här finns bl. a. kaffe, te, bakel
ser, sallader och varm mat för
den hugade.

Människorna har det inte lätt i denna nya
novellsamling. Inbegripna i relationer som
inte leder någon vart, utkastade i situationer
som inte tycks erbjuda några utvägar, längtar
både kvinnor och män efter någonting mer
verkligt samtidigt som de värjer sig för det
som kunde ha gjort någon skillnad. Gick det
inte att förändra sig själv? Ledde inte insikter
till handling?
Genomskådande och med humor tas läsa
ren med till den punkt där saker och ting
sker vare sig man vill eller inte. Där det bär
eller brister.

