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Onsdag 22 februari kl. 8
Bokrea!

Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för
att kunna bjuda på en gammaldags (i ordets mest po
sitiva bemärkelse) rea med många titlar, där vi hoppas
att du skall bli överraskad! Inga höga travar av några
få utvalda titlar, utan kanske bara ett, två eller tre ex
emplar av desto fler böcker! Även i år har vi ansträngt
oss extra för att Du skall få uppleva en riktig bokrea,
när den är som bäst! Dessutom bjuder vi på frukost kl.
8–10 första readagen! Välkommen in och hämta vårt
reablad från den 13/2, eller se det på hemsidan.

Onsdag 1 mars kl. 19*
Arnold Wernersson
– Arnolds äventyr (AW)

Arnold Wernersson
är född 1957 i skån
ska Önneköp. Han
inspirerades redan
som femåring av
upptäcktsresanden
Sten Bergman, som
berättade på radion
om sina möten med
kannibaler. Arnold
gjorde 1985 sin första jordenruntresa, tillsammans
med vännerna Christer Zaar och Lave Tufvesson. Detta
sexton månader långa reseluffande gav mersmak.
Tio år senare hade han besökt över 100 länder och
grundade, tillsammans med Gunnar Mattsson, Club
100. Nu är Arnold uppe i 164 länder, men har fortfa
rande upptäckarglöden kvar. Arnold Äventyraren har
med sin engagerade personlighet satt både Önneköp
och sitt Kannibalmuseum på världskartan. Han är en
gudabenådad berättare i både tal och skrift och har
medverkat i flera radio- och TV-program. 1993 gav
han ut sin första bok, Arnold Äventyraren. Nu kommer
uppföljaren, Arnolds Äventyr, reseskildringar med
unika bilder på urfolk från världens mest avlägsna
hörn. Författarens särpräglade humor gör boken till en
reseberättelse utöver det vanliga.

Onsdag 22 mars kl. 19*
René Vázquez Díaz
med förläggare
Henrik Celander
– Gå vilse (Celanders)

Cristina lämnar sin bekväma
tillvaro i Malaga och ger sig
iväg för att söka efter sin
man, som hon i vredesmod
har kastat ut hemifrån. Hon
hamnar i Marseille, men där
tar spåren slut.

I den brokiga medelhavsstaden möter Cristina perso
ner som försätter hennes liv i fara. Några är vänliga och
innerliga, medan andra är ogenomträngliga, mänskliga
skuggor som älskar och ljuger.
Hon går vilse i en miljö av kubanska invandrare märkta
av olycka i livet. Alla har de fascinerande historier att
berätta, historier som kan ge svar på vad som har hänt.
Men hon dras in i en värld som ter sig allt mörkare och
hon kämpar för att inte förlora sig i fullständig hopp
löshet.
Vázquez Díaz som är född och uppvuxen på Kuba fick
1972 ett stipendium för att utbilda sig till skeppsbyg
gare i Polen. Två år senare hoppade han av och kom till
Sverige på julafton 1974. Denna livsresa skildrar han i
den hyllade självbiografiska romanen Städer vid havet
(författarkväll hos oss i april 2012). Han skriver på
både spanska och svenska och har publicerat ett flertal
romaner och andra böcker samt artiklar och essäer.
Vázquez Díaz var med och startade Poesidagarna i
Malmö, är med i PEN-klubben och har ingått svenska
Författarförbundets styrelse. På 90-talet var han pro
jektledare på Olof Palmes Internationella Center. Han
har översatt ett flertal svenska författare till spanska,
bland andra Artur Lundkvist, Birgitta Trotzig och Maja
Lundgren. Vázquez Díaz har varit Sommarvärd i P1.

Lördag 8 april kl. 14.30
Boksläpp med Annika Bengtsson
– Hundra dagar kvar (Grim)
Eva drömmer om att gifta sig och få
barn. Men när hon upptäcker att hen
nes kille, Nimmo, säljer knark blir hon
så chockad och besviken att hon flyr.

Hon hamnar så småningom på en
fabrik i Laholm där hon bland andra
träffar Malin, som vet att hon bara
har hundra dagar kvar att leva, och Greta, som vägrar
inse att tillvaron är på väg att haverera och tror att god
hemlagad mat är allt hennes man behöver och vill ha.
Hundra dagar kvar är ett utsnitt av verkligheten så som
den kunde se ut 1976.

OBS! Ingen kostnad, men vi vill att du anmäler dig om
du vill komma.

Onsdag 12 april kl. 19*
Göran Greider
– I trädgården hörs
andra ekon (Ordfront)

I sin egensinniga trädgårdsbok
tar Göran Greider med oss ut i
sin både vildvuxna och form
medvetna trädgård. Hur kan vi
avläsa samhället genom trädgår
den? Hur speglar en underskön
dahlia imperialismens historia?

I I trädgården hörs andra ekon resonerar Göran Greider
om hur vår moderna trädgård uppstått, men här finns
också råd, tips och inspiration för alla trädgårdsälskare.
Men det han påminner oss mest om i sin rikt illustre
rade bok är att vi måste lära oss uppskatta det vackra
inte minst i vinterns trädgårdar.

I trädgården hörs andra ekon är en bok full av blommor,
politik, poesi och till och med Göran Greiders recept
på syrensaft. Dessutom avslöjar han vad en skräckfilm
som Världsrymden anfaller eller sångaren Van Morrison
har med trädgård att göra.

22–28 april Världsbokveckan

Under världsbokveckan satsar bok
handeln extra på barn och ungas
läsande. Information kommer att
gå ut till skolorna. Mer information
om detta kommer också att finnas
på vår hemsida.

Onsdag 3 maj kl. 19*
Maria Gustavsdotter
– Den gyllene hårnålen
(Historiska Media)

Förbjuden kärlek på Vasas tid!

Författaren Maria Gustavsdotter
har inspirerats av Cecilia Vasas
spännande levnadsöde. Hon som
var Gustav Vasas mest omsusade
dotter och som nitton år gammal
gjorde skandal genom det så kall
ade Vadstenabullret.

Tio år gammal lämnas Märta Svantesdotter på Grips
holms slott för att uppfostras med de kungliga barnen.
Hon räknas som oäkting, trots att de flesta vet vem
hennes adlige far är.

Det dröjer inte länge förrän Märta blir god vän med
prinsessan Cecilia, men snart övergår vänskapen till nå
got mer. Är det lek och nyfikenhet? Eller åtrå och kärlek?
Maria Gustavsdotter har gjort succé med sina histo
riska romaner, inte minst trilogin om prästdöttrarna
Ulrika, Katarina och Ebba på 1600-talet. Dessutom har
hon medverkat i Historiska Medias bokserie Släkten,
med Helenas hämnd.
Tack till medverkande förlag:
AW, Celanders, Grimm, Historiska Media & Ordfront

		Vi

tipsar om

OBS! Stadsbiblioteket
Måndag 6/3 kl. 19

Lena Angviken samtalar med Thom Lundberg om hans
uppmärksammade bok För vad sorg och smärta, som
ingår i projektet Hela Halland läser.
Vi finns där om du vill köpa boken och få den signerad.
Läs mer om projektet Hela Halland läser på bibliotekets
hemsida eller www.regionhalland.se/helahallandlaser.

Inför sommaren
I maj/juni beräknas vårt
sommarprogram vara klart.

Det kan bli fler evenemang i vår, så kom in och
håll dig underrättad! Vill du få info via e-post?
Anmäl din e-postadress på vår hemsida, så mis
sar du inget. Där finns också mer information
om vad som händer i bokhandeln.

Författarkvällarna (*) kostar 100 kr/pers. (om
inget annat anges). Köp gärna din biljett samti
digt som du anmäler dig. Vi bjuder på dryck och
något att äta till. Kvällarna avslutas med kaffe
och kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. mat–
allergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före
utsatt tid på författarkvällarna.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se
@boklaholm

