Välkommen till nätverksträff med Pennskaftet!
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Kommunikationschef med mord i sinne
Kristina Appelqvist var kommunikationschef på Högskolan i Skövde, när hon började skriva. Som huvudperson i sina ”feel good”-deckare valde hon högskolerektorn
Emma. Första boken gavs ut 2009. I våras kom hennes femte bok, nu på Piratförlaget.
Kristina Appelqvist är rätt ensam i deckargenren om att använda universitetsmiljön, där
hon skapat ett fiktivt universitet på Västgötaslätten.
– Jag tror man måste verka i den för att kunna skildra den. Det är också en bra miljö för
intriger och maktspel. Där samlas begåvade och viljestarka människor som får konkurrera om anslag till forskning, säger hon.
Hon är uppvuxen i Svenljunga men bor sedan många år utanför Skövde och använder
också orten med omgivning som bakgrund.
Den senaste boken ”Minns mig som en ängel” är den första i en ny serie med forskaren Helena Wallner som huvudperson. Nu har Kristina ett samarbete med Piratförlaget.
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På Pennskaftet kommer Kristina att berätta om deckargenren och sin väg till författarskapet, om hur hon använt sig av en miljö hon känner till, högskolevärlden,
och om hur hon arbetat tillsammans med sitt förlag, från manus till färdig bok.
Tid:Tisdag 18 november kl 18:30 – ca 20:30. Föreläsningen börjar kl 19.
Plats: Café And The Bakery, Viktoriagatan 20.
Kostnad: Du beställer själv det du vill äta, och bidrar till Pennskaftet med 20 kronor
för medlemmar och 40 kronor för gäster.
Anmälan: Mejla till: info@pennskaftet.nu. OSA senast 17 november. Bjud gärna
med kvinnliga journalist- och fotografkollegor.

DAGS ATT BETALA
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FÖR 2015!
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48 46 62-2

Boka gärna in nästa möte redan nu, glöggmingel onsdag 3 december i en lokal i
Haga. Mer info i inbjudan ett par veckor innan.
Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, startad 1988, nu med runt 50
medlemmar. Pennskaftet delar årligen ut ett pris till en kvinnlig journalist eller fotograf som utmärkt sig. Mer
information finner du på vår hemsida. Där finns också information om våra träffar de senaste åren.
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