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Författarbesök på Skärholmens bibliotek: Azar
Mahloujian
Författaren berättar om sin senaste bok "Möter dig i Larnaca"
Augusti 1989. Hamid, iransk motståndsman och politisk flykting, blir
mördad på öppen gata i Larnaca, Cypern.
Misstankarna riktas genast mot den iranska regimen, men bevis saknas för
att ställa någon till ansvar för det brutala dådet. I Stockholm 20 år senare
börjar Rosa, hans svenska dotter, forska i sin fars öde. Vem var han?
Varför dödades han?
Hennes efterforskningar för henne till Cypern och Iran. Överallt möts hon
av tystnad och oförståelse. Inte heller de svenska utrikesmyndigheterna är
intresserade av att ge något svar på hennes frågor. I Teheran ställs hon
ansikte mot ansikte med regimens brutalitet, men möter också värmen och
förståelsen hos sin fars släktingar. En delvis ny värld öppnar sig för Rosa.
Och någonstans finns en möjlig gärningsman. Vilken är hans skuld? Eller är
han också ett offer?
"Möter dig i Larnaca" är en politisk thriller med verklighetsbakgrund, om
skuld och ansvar och en dotters sökande efter svar.
ABF Stockholm i samarbete med Skärholmens SDN och Skärholmens
bibliotek
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Aktuellt
Agnes och Matilda
berättar sagor för barn
Kom till oss på söndagar och
mysa med dina barn medan
ni tittar på barnsagor som
dramatiseras av våra
superduperduktiga
gymnasieelever Agnes och
Matilda
2011-08-31

Evenemang
Stockholm läser...
Norrtullsligan
tisdag 11 jan - lördag 31 dec
Under 2011
förvandlas
hela
Stockholm till
en enda stor läsecirkel. En
jury bestående av
representanter för bibliotek,
bokhandlare och författare
har valt ut Norrtullsligan av
Elin Wägner som den bok
alla Stockholmare kan läsa
tillsammans 2011.
Sagoläsning på lördagar
torsdag 24 feb - lördag 24
sep
Vår duktiga
sagoberättare
Sara
välkomnar
barn 3-6 år på lördagar i
höst!
Vill du ställa ut på
biblioteket?
måndag 18 apr - fredag 30
dec
Välkommen
att ställa ut i
vår
glasmonter.
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