
Äntligen	  en	  Europaberättelse	  -‐	  Välkommen	  på	  Bokrelease!	  
	  
Den	  8	  juni,	  kl	  17	  –	  19,	  presenteras	  Karl-‐Erik	  Norrmans*	  senaste	  bok	  
	  
”La	  Candide	  	  
eller	  
På	  spaning	  efter	  Europas	  själ”	  
	  

Det	  blir	  en	  diskussion	  om	  denna	  
unika	  Europa-‐bok	  mellan	  författaren	  
Karl-‐Erik	  Norrman	  och	  Svenska	  
Europarörelsens	  ordförande	  Rosie	  
Rothstein.	  Karl-‐Erik	  läser	  några	  
avsnitt	  ur	  boken.	  Därefter	  mingel	  
och	  ett	  glas	  vin.	  Boken	  finns	  
tillgänglig	  för	  specialpris.	  
	  
Plats:	  Färgfabriken,	  Liljeholmen.	  
Färgfabriken	  ligger	  på	  Lövholmen	  
mellan	  Liljeholmen	  och	  Gröndal,	  
gatuadress	  Lövholmsbrinken	  1	  
(gå/kör	  in	  på	  Lövholms	  Gränd	  vid	  
Lövholmsvägen	  20.	  Enklast	  tar	  man	  
sig	  dit	  via	  Liljeholmen	  där	  man	  kan	  
ta	  antingen	  buss	  eller	  tvärbana	  en	  
station	  till	  hållplats	  Trekanten	  eller	  
promenera	  ca	  10	  minuter	  från	  
Liljeholmen	  T-‐Banestation,	  uppgång	  
Liljeholmsvägen,	  därefter	  åt	  vänster	  
mot	  konsthallen.	  
	  
Om	  boken:	  
Den	  20-‐åriga	  diplomatdottern	  
Candide,	  vars	  familj	  bär	  på	  en	  mörk	  

hemlighet,	  har	  haft	  chockupplevelser	  i	  USA,	  Kina,	  Indien	  och	  Kenya.	  Vid	  återkomsten	  till	  
Stockholm	  utsätts	  hon	  för	  ett	  våldtäktsförsök.	  Hon	  vill	  bort,	  vill	  tågluffa	  i	  Europa.	  I	  Belgien	  
förälskar	  hon	  	  sig	  i	  den	  franska	  konsert-‐cellisten	  Cunegonde.	  Men	  hennes	  käresta	  råkar	  ut	  
för	  en	  serie	  olyckor.	  Candide	  följer	  efter	  henne	  till	  den	  ena	  europeiska	  staden	  efter	  den	  
andra	  men	  kommer	  alltid	  ett	  steg	  försent.	  Under	  sitt	  sökande	  stöter	  hon	  på	  en	  mängd	  
intressanta	  européer	  med	  märkliga	  livsöden.	  Candide	  ställer	  nyfikna	  frågor	  och	  får	  lära	  sig	  
mycket	  om	  politiska	  och	  kulturhistoriska	  samband	  mellan	  européerna.	  Hon	  börjar	  ana	  ”en	  
europeisk	  själ”.	  Jakten	  på	  Cunegonde	  blir	  till	  en	  europeisk	  ”road	  movie”.	  Hon	  blir	  alltmer	  
oroad	  över	  tecknen	  på	  nationalism,	  antisemitism,	  klimatförnekelse	  och	  EU-‐motstånd.	  Och	  
ska	  hon	  någonsin	  få	  återförenas	  med	  sin	  	  Cunegonde?	  	  
	  
-‐-‐-‐	  
*Karl-‐Erik	  Norrman	  är	  bl.a.	  grundare	  och	  generalsekreterare	  i	  European	  Cultural	  
Parliament,	  ECP.	  	  


