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Tisdag 27 februari kl. 8
Bokrea!

Årets stora Bokrea startar. Vi har gjort vårt bästa för
att kunna bjuda på en gammaldags (i ordets mest positiva 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 exemplar 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 eller se det på hemsidan.

Måndag 5 mars kl. 14
Vi eftermiddagslediga i Mellbystrandsgården

För både liten och stor. Diana Lavesson delar med sig av
aktuella boktips i Mellbystrandsgården, Cirkelvägen
19, Mellbystrand. Ingen kostnad el. anmälan.Kaffe &
kaka efteråt.
I samarbete med:

Onsdag 21 mars kl. 19*
Carl-Erik Lundbladh
– Halländska dialektord
och äldre uttryck
(Dialogos)

I äldre dialekt fanns många
ord som inte längre används
eller som hade en annan
betydelse än idag. Uttalet
kunde vara annorlunda. Och
ordens böjning. Det fanns
också uttryckssätt som numera känns främmande.

Mårten påorten sa:d i vråo, pela påo sin sura tåo.
Han vingsa på hoded.
Detta är en ordbok över äldre halländska - sådant som
väcker minnen eller är underligheter som man hört
och behöver få förklarade.
Carl-Erik Lundbladh är docent i nordiska språk vid
Lunds universitet.
De e nönna våoa.

Daj skålle yda sul å ka:ga te båssmannen.

Vi dråcken en fillefäm jöga å spelten keot.

Onsdag 18 april kl. 19*
Set Mattsson
– Kvinnan vid kanalen
(Historiska Media)

Lovordade Set Mattsson är
tillbaka med en ny bok om kriminalöverkonstapel Douglas
Palm. Året är 1952 och en död
man påträffas i ett av Malmös
sjaskigare hyreshus. Offret
är fastbunden i sängen och
makabert sminkad.

Några kvarter bort lever den unga Sigrid Holm. Hon
har bestämt sig för att starta ett nytt liv tillsammans
med dottern som togs ifrån henne strax efter förlossningen. Men innan Sigrid kan lämna sin tillvaro som

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.

prostituerad planerar hon att hämnas på de män som
skadat henne.

Kvinnan vid kanalen är en förtätad och nervkittlande
kriminalroman som speglar de tuffa villkoren i 50-talets Malmö. Återigen fångar Set Mattsson på ett mästerligt vis de historiska stämningarna och miljöerna.
Set Mattsson debuterade 2012 efter studier på Författarskolan vid Lunds universitet med den kritikerrosade
romanen Ondskans pris som tillsammans med Svekets
offer och Fruktans tid ingår i serien om kriminalöverkonstapel Douglas Palm. Hans senaste roman, Så länge
min bror andas, handlade om de danska judarnas flykt
till Sverige hösten 1943. Den blev rosad av både kritiker och läsare. Set Mattsson har tidigare arbetat som
sjuksköterska och även utbildat sig till journalist.

23–29 april Världsbokveckan
Under världsbokveckan satsar
bokhandeln 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 16 maj kl. 9.30–18 (ej under kvällen)
Stora Bokbytardagen

Som vanligt är reglerna enkla– ta
med så många böcker du vill byta
bort, så får du byta till dig lika
många från vårt bokbytarbord
längst in i butiken! Vi börjar dagen
med ett 40-tal titlar ur våra egna
hyllor. Förhoppningsvis blir det
många trevliga samtal och utbyten
av boktips vid bordet under dagen! De böcker som blir
kvar när vi stänger skänker vi till Erikshjälpen!

Onsdag 16 maj kl. 19*
Mariette Lindstein
– Vit krypta (Forum)

Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan
deras föräldrar övergivit dem.
En midsommarnatt när de är
22 år försvinner Dani spårlöst. Man letar efter henne i
flera månader utan att finna
minsta ledtråd.

Omgivningen försöker få Alex
att glömma det hemska som
har inträffat, men hon får ett
nervöst sammanbrott och ligger katatonisk på psyket i
en hel månad. När hon skrivs ut har hon bara en enda
tanke i huvudet: Att hitta Dani.

Alex misstänker att en ockult sekt har kidnappat Dani,
men kan det verkligen stämma? Människor i hennes
omgivning börjar ifrågasätta hennes mentala hälsa: inbillar hon sig allt? Plötsligt befinner Alex sig i ett farligt
limbo där mycket tyder på att hon står näst på tur.
Vit krypta är en thriller om sekter med osynliga nätverk, frihetsberövande, maktlöshet och manipulation –
och om en syskonkärlek som är starkare än allt.

Mariette Lindstein gick som 20-åring med i den kontroversiella Scientologirörelsen och arbetade under tjugofem års tid på alla nivåer i kyrkan, på dess högkvarter utanför Los Angeles. 2004 rymde hon tillsammans
med sin man och har vigt sitt liv åt att upplysa andra
om sektproblematiken.

		Vi

tipsar om

I år har man valt Oline Stigs novellsamling Hägring till
Hela Halland läser. Det är hennes femte novellsamling
sedan debuten 1999. Oline Stig är uppvuxen i Varberg
och flera av novellerna i samlingen utspelar sig just där.

Onsdag 28 februari kl. 18
Vad är egentligen en novell?
Frida Ströberg från förlaget Novellix berättar om novellen som genre.
Tisdag 6 mars kl. 19
Författarbesök: Oline Stig.
Kom och lyssna på författaren för 2018 års Hela Halland läser!
OBS! Plats: Stadsbiblioteket, Laholm.

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! 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 dryck och
något att äta till. Kvällarna avslutas med signering,
kaffe och kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

