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ÄLVÄNGEN. Ett mycket 
uppskattat författar-
besök.

Det var det samlade 
omdömet sedan Dou-
glas Foley gästat Ales 
femteklassare.

– Han lyckades verk-
ligen fånga elevernas 
intresse, säger Ann 
Franzén, bibliotekarie i 
Älvängen.

Douglas Foley är författa-
re till de populära ungdoms-

böckerna om Habib. Nyli-
gen kom den åttonde boken 
i serien, ”Habib – Borta bra 
men hemma bäst”.

– Det ska komma ut en 
nionde, den ska jag skriva i 
höst, avslöjade Douglas när 
han träffade Madenskolans 
femteklassare på torsdags-
morgonen.

Douglas Foley arbetade 
på ett skolbibliotek i Alby 
när känslan av att få skriva en 
bok växte sig allt starkare. 

– Jag ville skriva, men visste 

inte vad jag skulle skriva om. 
Jag hittade inget bra ämne.

På skol-
biblioteket 
där Douglas 
Foley arbe-
tade erbjöds 
läxhjälp. Där 
kom han i 
kontakt med 
ett förälskat 
par, en kris-
ten ungdom 
och en muslim. Deras kärlek 
var hemlig.

– Det blev ett uppslag till 
en bok, berättar Douglas.

Douglas 
Foley debu-
terade med 
”Ingen åter-
vändo” 2001 
och däref-
ter utkom 
”Shoo bre”. 
Dessa böcker 
vänder sig till 
tonåringar.

Habib-böckerna vänder 
sig till en något yngre läsar-
krets. 2005 släpptes den första 
boken om Habib och sedan 
har det rullat på. De två första 
böckerna om Habib gick som 
tv-serie i Sveriges Television 
vintern 2008.

– Böckerna om Habib 
berör framförallt tre områ-
den. Kärlek och kreativitet 
är två av dem, men sedan har 
böckerna ett filosofiskt bud-
skap. Vad är meningen med 
livet?

Efter Douglas Foleys 
besök i Ale lär utlåningssta-
tistiken för Habib-böckerna 
skjuta i höjden.

ÄLVÄNGEN. I tisdags 
firades fritidshemmens 
dag på många håll i 
landet.
På Älvängenskolan 
skedde det i medeltida 
anda.
Dagen till ära hade 
både barn och personal 
klätt ut sig.

I medeltida kläder tågade 
Älvängenskolans elever och 
personal genom centrum 
i tisdags eftermiddag. Det 
undgick knappast någon i 
samhället att fritidshemmens 
dag firades med pompa och 
ståt.

– Kul att göra något extra 
och eleverna har laddat för 
det här i flera veckor, säger 
Magnus Pettersson.

Väl tillbaka på skolgår-
den fortsatte festligheterna. 
Anders Bertilsson agerade 
eldslukare till barnens stora 
förtjusning.

På skolgården arrangera-
des tidtypiska aktiviteter. Det 
var svettigt värre ty värmen 
var påtaglig denna majdag. 
Som tur var fanns det vätske-
station och hungriga magar 
mättades med grillade ham-
burgare.

– En mycket lyckad ef-
termiddag, sammanfattade 
Magnus Pettersson.

JONAS ANDERSSON

Habibs skapare gästade Ales femteklassare
– Douglas Foley berättade om sitt författarskap

Författaren Douglas Foley när han mötte Madenskolans femteklassare på Aroseniusskolans 
bibliotek.

Douglas Foley berättade hur serien om Habib växt fram.
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Nyligen kom den åttonde 
boken i serien, "Habib 

– Borta bra men hemma 
bäst". Det ska komma 

en nionde.

Medeltida dag på Älvängenskolan
– Barnen gick i karavan genom samhället

Älvängenskolans elever och 
lärare marscherade i cen-
trum.

En träffsäker riddare! Spju-
tet träffar mitt i prick.

Den populäraste aktiviteten av dem alla. Kraft och balans i en 
och samma övning.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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