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 Verdens Bokdag i Haugesund

Forfatterfest på biblioteket  
I kveld blir det tungt 
på biblioteket i Hau-
gesund.

LITTERATUR
TRINE STYVE VARLO
trine.styve.varlo@h-avis.no

Verdens Bokdag marke-
res med arrangement på 
Haugesund folkebiblio-

tek torsdag kveld. Flere popu-
lære norske forfattere dukker 
opp. For selv om oversatte 
bestselgere preger bohandler-
ne, leser vi også  norsk littera-
tur. 

 Lars Mytting fikk mange le-
sere med boken «Hel ved»,  og 
han er nå ute med romanen 
«Svømme med dem som druk-
ner». Vigdis Hjort har tidligere 
hatt suksess med en roman 
knyttet til EUs tredje postdi-
rektiv kalt «Leve Posthornet!». 
Etter det har hun gått inn i det 
norske hus og vist fram det 
hun fant der i «Et norsk hus». 

– Først skal Bragepris-vinner 
Rune Christiansen og daglig le-
der ved Forfatterstudiet i Bø, 
snakke om det lesende og skri-

vende Norge med Vigdis Hjort, 
forteller Siri M. Kvamme.

Kvammes står bak «Litterær 
salong» og serfram til Verdens 
Bokdag. 

Krim populært
Men hvorfor er krim så popu-
lært? Hva skjedde med den po-
litiske romanen? Hva skjer med 
den biografiske romanen og 
hvorfor er norske forfattere 

plutselig store i utlandet, er 
spørsmål som skal luftes. 

Så følger bokbad med Lars 
Mytting og Cecilie Enger. Enger 
skrev den mye leste «Mors ga-
ver» som fikk Bokhandlerpri-
sen. 

Forfatteren Britt Karin Lar-
sen har gitt stemme til folket 
som holdt til i Finnskogen i be-
gynnelsen av forrige århundre.  
Foruten trilogien som begyn-

ner med romanen  «De som le-
ter etter tegn», har hun utgitt 
dikt, flere romaner og sakpro-
sa. Hennes siste utgivelsen er 
«Det synger i lauvet» fra 2013. 

  Mange billetter er allerede 
solgt til arrangementet, så vær 
kjapp. I formiddag er det for-
resten også tilbud om Bøker og 
Bolle på biblioteket. 
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Samtaler om 
det lesende 
Norge
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