Det finns en bok för alla – och du hittar den hos oss!

Jag kan ha fel

Landslaget enligt
Lundh

Det goda livet

Barack Obama

Ingenjörerna

Söndagsvägen

Grönsaker A–Ö

Tänk som ett träd Gamla Laholm 2020

Vildmarkströjor

Björn Skifs

Virkade vänner

Myllymäkis menyer Dry Martini

Märta Tikkanen

Ilon Wikland

Julkalendern
genom tiderna

Träna hemma

Sara Danius

Virginia Woolfs
trädgård

Handbok för
språkpoliser

Vi får väl trösta
varandra

Flåbusar, fähundar
och rackarkonor
Kapten Haddocks ordbok

Du är bäst
Glädjestrålar

För en tryggare (jul-)handel!

Du vet väl att vi självklart erbjuder hemlevererans av böcker och annat till dig/
den som inte kan, vill eller får komma till oss!

Vi erbjuder dig dessutom att komma till oss utanför våra ordinarie öppettider,
främst morgontid, om du vill gå och botanisera i lugn och ro utan oro. Visst kan
det vara något att tänka på inför julklappsinköpen! Då bokar du en passande
dag & tid med Diana. Och som alltid får du hjälp både med tips och inslagning!
OBS: Även om du handlar tidigt så byter vi julklappar efter helgerna om det
skulle behövas!

Nu ska vi hjälpas åt att hålla ut,
och vi måste vara rädda om både oss själva och andra!

Lättklätt i tryckkammaren

Goda rån är dyra

Med
insa hjärtat
ts
som

För att så många som möjligt ska känna sig trygga i butiken vill vi gärna ha så
stor spridning som möjligt på (julklapps-)inköpen. Kom gärna i god tid före jul,
det är alltid fler kunder ju närmare jul vi kommer.
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Nobe
Översten

Stormvakt

Lockdown

Bennis brandbil

Kungariket

Pippi sakletarboken

Sagor om djur
Den magiska
som har förändrat bokhandeln
världen

Vargasommar

Pettson och Findus
bygger en bil

Midnattsgänget

Lycka är för
losers

Handbok för
superhjältar
pussel + pyssel

Stormfågel

Vi ses i Havanna

Detektivmysteriet

Fula tjejer

Narrspegel

Tant Gredelins
vintage

Barn som förändrat världen

Spökhusets
hemlighet

Tolv hjärtan
till jul

Elsa i Skräddartorp

Skr
o
han tnisse
s ny
o
a vä ch
nne
r

Räkna med bajs

Pussel + pyssel
Lilla
tomten
Jul i Valleby
Poppy & Sam

www.bokhandelnlaholm.se
butiken@bokhandelnlaholm.se

Extra öppettider i december
Sönd. 6 & 13 dec. 11–15
Lörd. 12 dec. 10–15
Lörd. 19 dec. 10–16
Sönd. 20 dec. 10–16
Månd., tisd. 21–22 dec. 9.30–19
Julafton 10–13

