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Onsdag 12 september kl. 19*
Marika Carlsson
– ”Såna som du ska inte va här” (Forum)
I Såna som du ska inte va
här skriver komikern Marika Carlsson personligt
om de händelser som har
format henne till den hon
är i dag. Hon berättar om
hur det är att vara adopterad från Etiopien. Hur det
är att växa upp i en kristen
familj, vara fanatisk
pingstvän och vilja frälsa
hela världen. Att vara
homofob och sedan bli
förälskad i en kvinna. Om
sökandet efter rötter och
rädslan för vad det skulle
innebära för hennes egen identitet.

Det är en historia om dagens Sverige, om utanförskap
och gemenskap, om modet att både fatta obekväma
beslut och att våga ta emot den stora kärleken – allt
berättat med insiktsfull värme och humor.
Marika Carlsson är en av våra mest uppskattade
komiker och har korats till Årets kvinnliga komiker
två gånger, och hon har gjort flera framgångsrika
föreställningar som även sänts i tv. Kvällen hos oss är
Marikas premiär för att prata om boken!

OBS!

För våra evenemang (*) gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste
betalas inom 10 dagar annars stryks anmälan.
Betala i butiken, till bg 659-0558 eller
Swish 123 603 92 83.
Ange datum betalningen gäller samt namn &
e-post.

Onsdag 26 september kl. 19*
Björn Hellberg
– En sorts memoar (Lind & Co)

Björn Hellberg har onekligen varit med om en hel
del under sin långa yrkeskarriär. Bland mycket
annat har han:
• Samarbetat med legendariska profiler som
Sven Jerring, Lennart
Hyland och Torsten
Tegnér;
• Anfört sitt lag till fyra
raka slutsegrar i SVT:s
succéprogram På
spåret, där han senare
under många år agerade som domare;
• Skrivit över 60 böcker och närmare 40 000 artiklar
för dagspress och tidskrifter samt varit synnerligen
flitigt förekommande i etermedierna;
• Tagit livet av ett 80-tal personer i sina deckare;
• Erövrat titeln som inofficiell svensk mästare i boksignering;
• Nått världsrykte som oomstridd tennisexpert;
• Oavsiktligt lockat in en fullt påklädd Georg Rydeberg
till ångande bastuhetta på Grand Hôtel i Stockholm;
• Tittat djupt i bystdrottningen Jayne Mansfields
urringning, vilket faktiskt gav honom impulsen att
döpa sin huvudperson i deckarna till Sten Wall.
• Däremot är Björn tvärsemot ryktet oskyldig till att
sångaren Paul Simon en gång visades ut från en bar
på Manhattan i New York.
Det kan nog också bli en och annan personlig reflektion om och från publiken under kvällen, eftersom vi är
många som träffat och lärt känna Björn genom åren...

Lördag 29 september Skördefest

Vid bokhandeln finns möj
lighet att göra must av sina
äpplen på gammaldags
vis! Ta med äpplen, fallfrukt går bra, bara äpplena
är rena. Och glöm inte flaskor (helst i plast, då kan du
frysa in om det blir mycket). Det blir ca 0,6 liter must per
kg äpplen. Vi tar gärna emot äpplen för mustning och
försäljning också, då kan du lämna äpplen före lördagen.
I år skänker vi pengarna till Röda Korsets arbete i Jemen.

Tisdag 18 september kl. 19
Niklas Ekdal – Hur jag dog (Brombergs)

En sommardag får journalisten, tv-personligheten
och författaren, Niklas Ekdal ett slag mot huvudet
som resulterar i en hjärnskakning som inte vill släppa. Han kan varken läsa, skriva, jobba eller umgås,
och går in i en djup depression. I boken berättar han
om hur han försökte ta sitt liv och hur han räddades i sista stund. Han berättar på ett sakligt och
finstämt sätt om sina erfarenheter. Varför vill en
människa ta sitt liv? Och hur kan vi förstå och hjälpa
de som är i riskzonen?

Tisdag 25 september kl. 19
Karin Wahlberg – Cancerland (W&W) &
Serien Lasarettet (W&W)

Om livet, sjukdom och död, då och nu. I början av
2015 står det klart för författaren och läkaren Karin
Wahlberg att hon drabbats av cancer. Hon utreds
under ett antal veckor då livet hänger på en skör
tråd, opereras sedan och är tillbaka i arbetslivet.
Numera arbetar hon deltid som läkare, och har
också skrivit den populära serien om ett lasarett på
50-talet.
Arrangör:
i Laholm & Skummeslöv
Obs! Plats Församlingshemmet. Ingen kostnad, fika.
Ingen anmälan! Vi är på plats för att sälja författarnas böcker, som de gärna signerar efteråt.
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I höst är det 10 år sedan vi tog över bokhandeln. 10
år med över 130 författarmöten, många andra evenemang och massor av kundmöten. Nu laddar vi för en
händelserik höst 2018.

Kviss
I december 2008 hade vi åtta författare som signerade
i bokhandeln. Hur många kan du?

Klarar du alla har du chans att vinna ett presentkort
på 1.000 kr hos oss! Har ingen alla rätt blir vinsten ett
presentkort på lika många 100 kr som rätta författare.
Svar senast 26/9 i butiken eller på mejl, och därefter
hittar du det rätta svaret på vår hemsida.

Hela september
drar vi av
Halva
rea-priset
på all rea
i källaren!

Det händer mycket mer i höst – boka
redan nu in dessa datum:
10/10 Bokfrukost
30/10 Författarkväll
21/11 Författarkväll

Fler datum tillkommer efter hand.
Vi släpper nästa program i slutet av
september.

Köp dina revybiljetter hos oss!

Lördag 3 november 19.00 Premiär!
Lördag 10 november 15.30 & 19.00
Söndag 11 november 15.30
Fredag 16 november 19.30
Lördag 17 november 15.30 & 19.00
Söndag 18 november 15.30 & 19.00
Onsdag 21 november 19.30
Fredag 23 november 19.30 Grand Finale

OBS! Boka-tidigt-pris t.o.m. 30 september!

Det blir fler evenemang i höst, så kom in och håll
dig underrättad! Anmäl din e-postadress på vår
hemsida, så missar du inget. Där finns också mer
information om vad som händer i bokhandeln.

Författarkvällarna (*) kostar 100 kr/pers. Anmäl
dig och betala sedan biljetten inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi bjuder på soppa, bröd
och dryck. Kvällarna avslutas med signering, kaffe
och en liten kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

