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Vår reakällare är öppen hela sommaren
nu också med antikvarisk avdelning!

Onsdag 3 juli kl. 19
Caroline Alesmark & Kenneth Joelsson
– Trollskog & älvdans i Skåne
– Vandringar på Skåneleden (Roos & Tegnér)

Skåne vimlar av mystiska
och tidlösa platser, både
välkända och nästan helt
okända. Många av dem
ligger djupt inne i skogen,
på en höjd eller vid vatten.
De kan vara svåra att ta sig
till med bil, men däremot är
de lättillgängliga till fots. I
Trollskog & älvdans i Skåne
skildras ett 40-tal av dessa
sägenomspunna platser med spännande historia, och
alla ligger vid vandringsstråk. Utöver mustiga skrönor
och faktaspäckade historielektioner får du tydlig information om leden och vandringen till respektive ställe.
Läs om ond bråd död, fantasieggande stenformationer,
gamla sägner och skrönor om jättar, försmådda unga
älskare och listiga bondmoror – och vem vet, kanske
innehåller även de mest fantasieggande sägnerna både
ett och ett par korn av sanning?

Vandringar på Skåneleden
– En upplevelseguide till naturen som ger dig en praktisk
grund inför egna vandringar
utmed Skåneleden, beskriver
Skånes skiftande natur och
vad man ska tänka på när man
rör sig i landskapet. Boken
innehåller turtips utifrån
olika teman med tillhörande
kartor, till exempel vardagsäventyret en natt mitt i veckan,
fysiskt utmanande turer och viltskådning. Den ger dig
också tips på vackra och roliga upplevelser utmed
leden.
Caroline Alesmark är frilansjournalist och författare.
Kenneth Joelsson är naturvägledare och arbetar med
ledutveckling och guidade vandringar.

Lördag 6 juli kl. 15
Moa Eriksson Sandberg
– Glitterflickan (Rabén & Sjögren)
– Sanningen om Ester Gråbergs försvinnande
(B Wahlströms)
Eva-Lottie ska tillbringa sommaren i ett ödsligt hus på landet. Långt hemifrån och med
bara sin mamma som sällskap.
Mamman som är författare ska
skriva klart en roman och det
visar sig snart att hon har väldigt lite tid över för att umgås.

För att fördriva tiden bestämmer sig Eva-Lottie också för att skriva en bok. Det ska
bli en spökhistoria om huset de befinner sig i, för det
ger henne onekligen kalla kårar.

Sanningen om Ester Gråbergs försvinnande. Sextonåriga Julia flyttar från Stockholm till en mindre
stad och får börja i en ny klass
mitt i terminen. Klassen skall sätta upp Shakespeares Hamlet och
alla spekulerar om vem som skall
få rollen som Ofelia. Det blir Julia
och inte Ester, som är klassens
stjärna och som blir rasande.
Dagen efter är hon försvunnen
och polisen har inga spår …

Moa Eriksson Sandberg är född 1981och bosatt i Lund.
Hon debuterade med den självbiografiska ungdoms
romanen Söta pojkar är bara på låtsas 2011, och sedan
dess har hon givit ut flera kritikerrosade böcker för
både yngre och äldre läsare. Moa växte upp i Rydöbruk
och Laholm. Denna eftermiddag hoppas vi få många
yngre besökare (från ca 12 år) för att lyssna på en av
landets mest produktiva och populära barn- & ungdomsboksförfattare. Kostnad vuxen 75 kr. Barn upp till
18 år utan kostnad. Vi bjuder på eftermiddagsfika!

Onsdag 10 juli kl. 19
Jan Sigurd & Anna-Lena Brundin
– Kalla min barndom åter, Piraten i Malmö (Kira)

Under 15 år, från 1957 och till
sin död 1972, hade den mytomspunne författaren Fritiof
Nilsson Piraten en lägenhet på
Sergels väg i Malmö. Ingen har
hittills skrivit om denna sista
akt i författarens liv. Inte förrän
nu. Det är inget helgon vi möter,
utan en person med tillkortakommanden och idiosynkrasier.
Men vi upptäcker också en omtänksam och skör människa med
humorn som sköld mot livets svåra. Vi får nya insikter
i hans umgänge, alkoholvanor och hans förhållande
till barn och ungdomar. Här skildras hans komplicerade relation till hustrun Tora samt till vännen Sten
Broman, den exhibitionistiske musikprofilen. Om Säpo
hade gjort en kartläggning av Piratens förehavanden i
Malmö under hans levnad skulle rapporten kunnat se
ut så här. Fast den kanske inte hade varit lika underhållande.
Jan Sigurd är författare, kompositör, pianist och
ståuppkomiker. Han debuterade som författare 1994
med boken Polsk jazz och andra berättelser. Jan har
bland annat turnerat med och spelat in en skiva med
Monica Zetterlund. Jan Sigurd fick Piratenpriset 2005.
Anna-Lena Brundin är författare, sångerska och skådespelerska och denna kväll gör hon och Jan Sigurd
en litterär show i ord och musik med bokprat kring
Piraten.

OBS!

För våra evenemang gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste sedan
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.

Lördag 13 juli kl. 15
Dianas bästa boktips

En härlig eftermiddagsstund då Diana presenterar nya
spännande böcker (som du får köpa till specialpris vid
detta tillfälle). Naturligtvis planerar vi att vara på vår
innergård, men vid dåligt väder är vi i Bokhandeln. Du
anmäler dig som vanligt. Vi bjuder på fika. Kostnad 75 kr.

Onsdag 17 juli kl. 19
Pieter Tham
– Skuggor över Golden Gate (Bladh by Bladh)
Ruben Berg, en stillsam banktjänsteman från Stockholm, beger
sig till San Francisco. Han tror
sig ha fått en kallelse från högre
makter att snarast bege sig till
Kalifornien.

Under en promenad över Golden Gatebron möter han en
vacker kvinna som lutar sig över
broräcket och Ruben agerar psykolog för att hindra vad han tror
är ett självmordsförsök. De två slår följe. Just som ljuv
musik börjar vibrera hamnar de i våldsamt bråk med
ett mc-gäng. Paret söker skydd hos en rymling från
Alcatraz på dennes husbåt, och de bildar en osannolik
trio som hamnar i ett knarkkrig med mc-gänget om
makten över försäljning av cannabis.

Pieter Tham har varit ekonomireporter på alla svenska
affärstidningar värda namnet. Under några år levde
han som frilansjournalist med sin familj strax utanför San
Francisco, en period som etsat sig fast i hans minne.

Läs sommarens
boktips av Diana

i Magasin Laholm & Strandnytt

Onsdag 24 juli kl. 19
Christoffer Carlsson
– Järtecken (Bonniers)

En novembernatt 1994 begås
ett mord i utkanten av Marbäck
utanför Halmstad. Den skyldige
identifieras snart. Han döms och
allt ställs till rätta, men brottet
skapar ringar på vattnet. Genom tiden gör det små och stora
avtryck i människors liv och
frågetecken uppstår: Vad var det
egentligen som hände däruppe i
Marbäcksskogen? Och så är det
Isak, pojken med järtecknet i sig,
som fruktar att han en dag ska göra något förfärligt.

Christoffer Carlsson, född 1986 i Halmstad, är doktor
i kriminologi och författare. För Den osynlige mannen
från Salem belönades han med Svenska Deckarakademins pris för årets bästa svenska kriminalroman 2013.
Han medverkar också i SVT:s Veckans brott.
Evenemangen kostar 100 kr/pers. (om inget annat anges). Anmäl dig och betala sedan biljetten
inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi
bjuder på dryck och lite somrigt plock att äta till.
Vid vackert väder kommer vi att vara på bokhandelns innergård.

Bindande anmälan till evenemangen snarast –
imorgon kan det vara fullsatt! Meddela ev. mat
allergier vid anmälan. Insläpp 30 min. innan på kvälls
evenemang, 15 min. på eftermiddagsevenemang.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

Öppet hela sommaren!

I vår Reakällare
fyndar du bland
tusentals titlar,
alla valda med
samma omsorg
som vårt övriga
sortiment!

I Antikvariska rummet kan du hitta de mest
överraskande och udda titlar, men också de
mest välkända. Du får gärna lämna in böckersom
du inte längre har
plats för, bara de
är i någotsånär
bra skick. Du får
ingen ersättning
för de böcker du
lämnar in, men efter hand kommer
delar av försäljningen att gå till någon hjälporganisation.

Fina[på L
oppan
hörnet]
Vi har en lokal, vi gillar
loppis och vi har prylar
från mer än ett ärvt
föräldrahem nerpackat
i lådor …

Därför öppnar vi Fina Loppan [på hörnet], där du kan
hitta glas, porslin, textilier och allt som tänkas
kan från flera årtionden
tillbaka! Vi kommer att
fylla på efterhand, så
det är värt att komma
mer än en gång!
Öppettider:

Alla lördagar i juli kl. 10–14
Torsdag 18 & 25 juli kl. 16–20

OBS: Endast betalning med Swish eller
kontant! Tag med egen
kasse för att bära hem
dina prylar i!

Vi kommer också att
ha ”gästloppare” på
vår innergård några lördagar – Håll ögonen öppna,
och följ gärna oss på
Instagram och Facebook
@FinaLoppan.

Där lägger vi löpande ut
info, och bilder på vad vi
fyller på med i hyllorna.

Fina Loppan

[på hörnet]

Storgatan 3, Laholm (bakom Bokhandeln)

