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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.

2008–2018

10 år

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
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Onsdag 10 oktober kl. 8* Bokfrukost (insläpp 7.30)
Författarsamtal kl. 8.00–8.45
Ulf Ellervik
– Magnifika frukostar: för kemister och andra
livsnjutare (Fri Tanke)
Frukosten är dagens bästa mål. Kemiprofessorn
Ulf Ellervik samlar de
syndigaste recepten som
dryper av smör och sirap
och doftar av bacon och
kaffe. Han lär oss koka
det perfekta ägget och
beskriver hur vi får ut
mest näring av gröten.

Detta är en hyllning till
frukosten i populärkulturen men också inom
kemin. Det är en hisnande resa där vi får äta bookmakertoast med Moby Dick
och dela scones med Tolkiens hobbitar. Ellervik vidgar
våra perspektiv och får oss att förstå att en frukost kan
bestå av så mycket från Kalles kaviar och singaporiansk kaya till glukaner och Maillardreaktioner.

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds
universitet. Han forskar bland annat om botemedel
mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område. För sin bok Ond kemi
belönades han med π-priset 2010. ”Min tes är att
naturvetenskap och humaniora kompletterar varandra
och det är först när de förenas som det blir spännande
på riktigt.”

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 24 oktober kl. 19*
Anders de la Motte
– Vintereld (Forum)

!
fest

p
Släp

Lucianatten 1987 brinner en
dansbana i en skånsk stugby ner till grunden. En ung
kvinna dör i lågorna, och i
polisutredningen som följer
ställs vänner mot varandra,
förtroenden sviks och familjer
splittras innan en ung mordbrännare till sist erkänner.
Trettio år senare får Laura
Aulin ärva den nedgångna
stugbyn av sin faster Hedda. Som tonåring tillbringade
hon loven där, och fastern och vännerna i trakten var
en trygg punkt. Ända tills branden förändrade allt.

Nu tvingas hon återvända till bygden, där tragedin satt
djupa spår. Hennes närvaro rör upp känslorna, och när
flera bränder anläggs blir stämningen än mer fientlig.

Med Vintereld har Anders de la Motte än en gång återvänt till landsbygden i sin barndoms nordvästra Skåne
och skrivit en spänningsroman om starka släktband,
svek och ärr som aldrig bleknat. Anders de la Motte är
före detta polis och säkerhetschef. Han har blivit nominerad till Svenska Deckarakademins pris flera gånger,
och fått priset två gånger.

Torsdag 25 oktober kl. 17–20
Ladies & Gents

Hela stan sjuder av liv. Hos oss har Chocolaterian på
Skottorps slott öppet i hörnbutiken.
I bokhandeln finns Charlie’s House med
smakprov på skorpor, erbjudanden och
presentation av Laholmssuccén Fredagskassen.

Vi kommer att ha ett fantastiskt erbjudande
under Ladies & Gents, men vad? Det avslöjar vi kvällen
före via e-post och på vår hemsida. Välkommen!

Tisdag 30 oktober kl. 19 i församlingshemmet
Mattias Enn
– Birgit Nilsson i ord och bild (Ekerlids)
Den världsberömda operasångerskan Birgit Nilsson
föddes 1918 och
100-årsjubilerar
2018. Jubileet
uppmärksammas
både i Sverige och
internationellt, och
The Birgit Nilsson
Prize på 1 miljon
US dollar har precis delats ut. Birgit Nilssons liv var
som en saga; från den lilla bondgården i Skåne till de
största operascenerna i världen. Hon hade en sträng
och konservativ far som inte accepterade dotterns
yrkesval, men en stöttande och försvarande mor, som
dessvärre tragiskt omkom i en trafikolycka.

Mattias Enn, estradör och sångare, har blivit uppmärksammad för sina musikaliska och sceniska tolkningar
av Zarah Leander, Karl Gerhard, Ernst Rolf och Jules
Sylvain. Som trettonåring fick Mattias möta Birgit Nilsson för en lektion i sång i Sveriges Television. Mötet resulterade i en 20 år lång och öppenhjärtig brevväxling
fram till Birgits död 2005. Sedan 2014 arbetar Mattias
Enn sommartid även som guide på Birgit Nilsson Museum på Bjäre.
Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarbete
med

OBS!
Föreningen inleder med årsmöte kl. 18.00 och medlemmar anmäler sig direkt till konsertföreningen.
Övriga anmäler sig till bokhandeln. Vi bjuder på kaffe
och kaka. Insläpp till författarkvällen ca kl. 18.30. Efter
framträdandet har du möjlighet att köpa boken till specialpris, och få den signerad. Observera att författar
kvällen är förlagd till församlingshemmet.

2008–2018

10 år

Kviss
1. Vem var gäst på vår första författarkväll?

2. Vilket år började vi med författarkvällar på sommaren?
3. En författare har haft sex författarkvällar hos oss och
tre författare har haft fyra. Vilka?
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 30/10 i butiken eller på mejl, och därefter
hittar du det rätta svaret 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 händer mer i höst – boka redan nu in
dessa datum:
21/11 Författarkväll
12/12 Författarkväll
15/12 Författarbesök och julklappstips

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

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 något litet
att äta och dryck därtill. 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
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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 självbiografiska och omskakande
inifrånskildring av äldreomsorgen.

Romanen får stor uppmärksamhet och över en
natt blir Moa både äldreomsorgsexpert 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 fristående fortsättning på den kritikerrosade Jag ska egentligen
inte jobba här.
Sara Beischer debuterade 2012 med den uppmärksammade 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 människorna 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 Stockholm på tröskeln till det nya millenniet. Det är Tomas
Bannerheds första roman efter debuten med Korparna
(2011) som belönades med Augustpriset och som nyligen 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: gärningsmannen 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 framgångsrika serien om kriminalpsykologen Sebastian Bergman
och kollegerna på Riksmord. Anledningen till uppehållet 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 presenterar 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.

2008–2018

10 år

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 (annars 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. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

Tillägg program november/december 2018
Onsdag 28 november kl. 19*
Josefin Johansson
– Drottningsylt
(Mondial)
Kungar, prinsar, grevar
och baroner. Statyer,
gator, kurvor och torg.
Vi vet det mesta om
vad de manliga kungliga gjort förr, för dom
pratar vi om jämt. Men
vad höll alla drottningar på med under hela
historien?

I Drottningsylt berättar
Josefin Johansson roliga, hemska och nästan helt sanna
sagor om Sveriges alla drottningar - från vikinga
tidens Sigrid Storråda till drottning Silvia idag. På
med tiaran, nu går hovtåget!
Boken är klädd i tyg och guld (den handlar ju om
drottningar!), och är rikligt illustrerad av Jonna
Björnstjerna, som bl.a. ligger bakom böckerna om
Familjen Kanin. Drottningsylt passar till vetgiriga i
alla åldrar!

Josefin Johansson är komiker och artist. Hon och
Robert Noack har turnerat med scenföreställningen
av Drottningsylt (i regi av Margareta Ek) under lång
tid, och hon blev utsedd till Årets kvinnliga komiker
2017 på Svenska standupgalan och vann På spåret
2018. Hon är också programledare för Smartare än
en femteklassare på SVT.

Vi bjuder på dryck och något att äta till. Kvällen
avslutas med signering, kaffe och kaka. Pris 100 kr/
person. Anmäl dig och betala biljetten inom 10 dagar!
Insläpp från ca 18.30.

Rätt svar på jubileumskvissen
Kviss I

Vilka signerade i december 2018?
Björn Hellberg
Bo ”Bosse Bildoktorn” Andersson
Roland Andréasson
Gull Mjöbring
Thom Olausson
Karin Brunk Holmqvist
Christina Högardh-Ihr
Maximilian Lundin
(Ulrika Träff, Helena Bogren & Leona Oppenheimer
signerade redan på julskyltningen 23 november)

Kviss II

Vem var gäst på första författarkvällen?
Ove Boudin (om Grappa)
Vilket år började vi med författarkvällar på sommaren?
2013
En författare har haft sex författarkvällar hos oss och
tre författare har haft fyra. Vilka?
Ingrid Tollgerdt-Andersson resp. Bernt Hermele, Björn
Ranelid & Christina Lindvall-Nordin

Kviss III

Vilken var den första författarkvällen vi skrev om på
vår hemsida? Vilket år?
Thomas Bannerhed i samtal med Svante Weyler, 2011
Vem var den förste författaren som hamnade på vårt
instagramkonto? Hur många följare hade vi 15/10?
Mattias Boström, 747
Vem var den förste författaren som hamnade på vårt
facebookkonto? Hur många följare hade vi 15/10?
A Yi, 300

2008–2018

10 år

