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Tiden går fort när man har roligt.
Arbetet med Välviljans tragedi har varit just det, men framförallt
lärorikt. Utan tidigare erfarenhet av bokbranschen så har det varit nya
upplevelser. Som till exempel att mindre än 1% av alla debutanter blir
utgivna på förlag – författaren måste oftast ge ut sin första bok själv.
Tack Bokpro för att ni trodde på mig.

Nu har arbetet gått in i en ny fas.
Sedan ett par veckor finns Välviljans tragedi som E-bok och kan köpas
via Amazon kindle, Bokus och CDON med flera portaler där sådana
säljs. Även det var en resa då Bokpro inte engagerats i detta.
Efter mycket letande och några kontakter så föll valet på E- och Ljudboksförlaget Yason. Sååå bra de har varit att samarbeta med, och så
mycket positiv respons för E-boks formatet.

Men, vi stannar inte här…
Lagom till semestern kommer boken ut som Ljudbok, tillgänglig på
bibliotek och de flesta andra forum där sådana kan köpas. Lämplig
semesteraktivitet för den som tar del av böcker i det formatet.

Chefen för Armen Generalmajor
Karl Engelbrektsson:
”Tack Jörgen.
Jag gillar din bok. Du har lyckas väva
in storpolitik med bra faktabas göra
trovärdiga slutsatser i romanform samtidigt
som du korrekt speglar stridsteknik och
regementsinteriörer på ett sätt som man
som fackman känner igen. Allt berättat på
ett sätt som gör det intressant även utan
sakkunskap. En glädje att läsa!
Karl”

Utöver detta…

”Ballerina leave”

Många läsare har hört av sig med kommentarer, vilka finns på min
hemsida. En som jag med glädje lyfter fram denna gång (även om alla
förtjänar att nämnas) är omdömet från Arméchefen Generalmajor Karl
Engelbrektsson (se text ovan till höger).
Sådant värmer.

På min hemsida jorgenhanssonforfattare.se kan du även beställa
signerade exemplar av pappersboken (225 kr inkl porto), E-boken (80
kr) vilken sänds via mail med en personlig hälsning om ni skall ge bort
den. En trevlig överraskning i mailflödet!

Debatt…
”Extreme position”

Under rubriken Blogg på hemsidan finns delar av mina funderingar
som publicerats i dagspressen.

På lördag 18 maj åker jag utomlands i någon månad för att skriva
huvuddelen av mitt manus för nästa bok Gibraltar Papers. Du kan även
läsa mer om den på hemsidan.
Hoppas att ni alla får en underbar vår i hänryckningens tid och på
återhörande

Jörgen Hansson

Konst… jag har gjort många tavlor i mitt
liv men sedan ett- och ett halvt år målar
jag också. Se några av mina alster på hemsidan. Ett par av dem kommer att tryckas
på canvas i stolekar mellan 100x80 cm till
150x120 cm, för försäljning.
Ni mottagare av detta nyhetsbrev kommer
att få ett specialerbjudande när det är klart
i början av hösten.
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