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Onsdag 7 november kl. 19*
Sara Beischer
– Jag ska egentligen inte prata om det här
(Lind & Co)
För det unga vårdbiträdet
Moa öppnar sig en ny värld
då hon ror hem ett förlags
kontrakt på sin självbio
grafiska och omskakande
inifrånskildring av äldre
omsorgen.

Romanen får stor upp
märksamhet och över en
natt blir Moa både äldre
omsorgsexpert och en ny
lovande arbetarförfattare.
Men framgången har sina baksidor. Det är inte bara
den nya rollen som författare Moa ska axla. Hon ska
också hantera sveket mot sin chef och sina kollegor
som känner sig både uthängda och förrådda. Dessutom
blir hennes redan trassliga kärleksliv ännu trassligare
när hon låter sig bli förförd av en nästan tjugo år äldre
författarkollega på Bokmässan.

Jag ska egentligen inte prata om det här är en friståen
de fortsättning på den kritikerrosade Jag ska egentligen
inte jobba här.
Sara Beischer debuterade 2012 med den uppmärk
sammade och prisade romanen Jag ska egentligen inte
jobba här. Året därpå utkom hon med Det finns råttor
överallt utom på Antarktis. 2016 utkom den tredje roma
nen Mamma är bara lite trött, en samtidsskildring om
en småbarnsförälders stressiga och kravfyllda vardag.
OBS: När Sara kommer till oss är det
nästan på dagen 10 år sedan vi tog över
Bokhandeln, och därför firar vi det lite
extra denna dag! Så långt böckerna
räcker får alla som köper biljett till
kvällen ett ex. av Saras första bok Jag
ska egentligen inte jobba här i pocket,
och vi bjuder på nåt extra smarrigt till
kaffet efteråt när hon är här!

Lördag 10 november kl. 11–14
Signering inför Fars dag
Roland Andréasson
– Tramsor: i alfabetisk ordning
Onsdag 21 november kl. 19*
Tomas Bannerhed
i samtal med
Svante Weyler
– Lugnet (Weyler)

Urban har fyllt trettio
och flyttat från landet till
staden med drömmar om
ett nytt liv. Men efter en
misslyckad kärlekshistoria
tar ensamheten över, han
fylls av missmod och hat,
drar sig undan människor
na och börjar odla ett säreget intresse för fågelägg. Han
hoppas att en ny förälskelse ska rädda honom tillbaka
till livet, men hur ska han bli kvitt skulden över att han
aldrig besvarade sin mammas brev?

Lugnet är en roman om begär och hämnd i ett Stock
holm på tröskeln till det nya millenniet. Det är Tomas
Bannerheds första roman efter debuten med Korparna
(2011) som belönades med Augustpriset och som nyli
gen filmatiserats. Hans senaste bok är naturdagboken
I starens tid (2015) som han gjorde tillsammans med
fågelfotografen Brutus Östling.

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.

Söndag 2 december kl. 14–18
Julskyltning och signering
Kathinka Lindhe
– Sorgeliga saker hände
Roland Andréasson
– Tramsor: i alfabetisk ordning

Onsdag 12 december kl. 19*
Hans Rosenfeldt
– En högre rättvisa (Norstedts)
En serie våldtäkter sätter
skräck i Uppsala: gärnings
mannen smyger sig på sina
offer bakifrån, söver dem
med en spruta och placerar
en säck över huvudet innan
övergreppet fullbordas.

Riksmordkommissionen
är splittrad. Vanja arbetar
tillfälligt i Uppsala och
utreder det otäcka fallet.
Sebastian åker runt i landet
och pratar om sina böcker.
Torkel, Ursula och Billy har sina egna angelägenheter
som upptar dem. Men när ett av våldtäktsoffren hittas
död samlas de igen och teamet måste lägga personliga
problem och strider åt sidan.

En högre rättvisa är den sjätte boken i den framgångs
rika serien om kriminalpsykologen Sebastian Bergman
och kollegerna på Riksmord. Anledningen till uppehål
let i bokserien beror på Hans Rosenfeldts arbete med
den internationella succén Bron och serien Marcella
för brittisk TV.

Lördag 8 december kl. 15
Dianas boktips för liten och stor

Vi bjuder in till en eftermiddag då Diana presente
rar tips för liten och stor! Perfekt tillfälle att handla
juklappar! Vi bjuder på kaffe och kaka. Pris 50 kr, och
du anmäler dig som vanligt.

Lördag 15 december
Julmarknad och signering
Emelie Andrén
– Tores traktorskola

Årets julklappsbok för alla små
traktorälskare!

Lördag 22 december
Signering
Andreas Karlsson &
Anna Karlsson
– Halländska historiska platser

Berättelser från bl.a. Ysby, Putsered &
Hasslöv.
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Kviss
Avslutande delen i vårt jubileumskviss!

1a. Vilken var den första författarkvällen vi skrev om
på vår hemsida? b. Vilket år?
2a. Vem var den första författaren som hamnade på
vårt Instagramkonto? b Hur många följare hade vi
15/10 i år?
3a. Vem var den första författaren som hamnade på
vårt Facebookkonto? b. Hur många följare hade vi
15/10 i år?

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 200 kr som rätta svar.
Svar senast 12/12 i butiken eller på mejl, och därefter
hittar du de rätta svaren på vår hemsida.

För mycket böcker och för liten plats?

Om du känner att du har för mycket böcker och för
liten plats hemma så kan vi råda bot på det eftersom vi
har öppnat ett Antikvariskt rum! Vill du sortera ut och
lämna ifrån dig böcker till oss tar vi gärna emot, och
försöker sedan sälja dem. Tanken är att det vi får in
från försäljningen i Antikvariska rummet skall gå till att
köpa in dynor/kuddar till stolarna vi använder på våra
evenemang så att alla rumpor får det lite mjukare. Bra
va!? OBS att du lämnar in de böcker du själv vill, utan
ersättning, och att de ska vara i någotsånär skick...
Det kan bli 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 (an
nars stryks din anmälan). Vi bjuder på något litet
att äta och dryck därtill. Kvällarna avslutas med
signering, kaffe och en liten kaka.

Bindande anmälan snarast! Meddela ev. mataller
gier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

