
Valle Westesson tillbaka med nya ”100 balla ställen i Skåne”
Komikern och författaren Valle Westesson är återigen tillbaka med en uppdaterad version av 100 balla ställen i Skåne. I årets
upplaga presenteras ett nytt gäng märkliga, vackra och historiska platser med allt från Skräcködlornas glömda dal till vackra
Krutmöllan och den nyöppnade mjölkbutiken i byn Sibirien. Detta är boken för den som är nyfiken på allt som Skåne har att
erbjuda.

– Det händer att någon frågar hur många balla ställen det finns och om de inte är på väg att ta slut. Och visst – ibland kan man undra. Men då
är det bara till att snöra på sig kängorna och ge sig ut på cykel eller biltur med ett öppet sinne, säger Valle Westesson.

Till årets rykande färska utflyktsställen hör Werners café i Augustenborg, Malmös äldsta och sista arbetarfik som fortfarande serverar
paradrätter som pannbiff med lök. Det är som bekant trots allt vägen som är mödan värd, i synnerhet om vägen är Sveriges äldsta. Långt in i
Göinges skogar slingrar sej resterna av det som en gång var en riksväg. Välvda stenbroar kan ännu skönjas vid övergångarna över
skogsbäckar och åar. I boken väntar ytterligare ställen som du garanterat kommer att finna märkliga, vackra, coola, historiska eller kuriotiska.
Eller allt på en och samma gång.

“Trots att jag tillbringat största delen av mitt liv här upphör Skåne aldrig att överraska. Jag blir uppriktigt förvånad över, och ibland förbannad
på, att jag ständigt finner nya vägar att ta mej fram på, nya områden att ströva i och nya kvarter av hus att gå vilse bland. Förvånad för att jag
tror mej ha full koll på hela landskapet, förbannad för att jag tydligen inte har det.”

— ur boken

Valle Westesson har skrivit manus och medverkat i flera humorprogram för både tv och radio, däribland P3-programmet ”Hej domstol!”.
Westesson har också skrivit teaterpjäser för Malmö Stadsteater och driver kulturskeppet Blå Båten i Malmö. Hans serie 100 balla ställen i
Skåne släpps varje år i uppdaterade utgåvor och han har även utforskat Stockholm och Köpenhamn i sina böcker 100 balla ställen i
Köpenhamn och 100 balla ställen i Stockholm.

Boken utkommer den 26 mars 2018
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