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Onsdag 19 februari kl. 19
Görel Kristina Näslund – Kom till
Skott! Hur du slutar att prokrastinera, får allting gjort, blir
älskad av alla och har tid att gå
på bio (Kärnhuset)
Att prokrastinera är att ha svårt att
påbörja eller avsluta en uppgift. Många
av oss skjuter på saker som ropar att de måste bli gjorda
och vi kan söla på ett olyckligt sätt fast det står mycket på
spel – kärlek, hälsa, studier och arbete. Det går att ta itu
med ett dysfunktionellt uppskjutarbeteende och författaren pekar på enkla metoder att komma till rätta med en
livsstil som hindrar från att uträtta det du vill. Att läsa
Kom till skott kan vara början på ditt nya liv. När du får
allting gjort och med gott samvete kan slå dig lös på nöjen!
Görel Kristina Näslund är psykolog och medicine doktor.
Hennes första bok kom 1967 och hon har sedan dess givit ut
omkring 30 fackböcker för barn och vuxna som handlat
om psykologi, hälsa, mat, trädgård med mera. Hon har
bl.a. gett ut standardverket Svenska äpplen.

Z

Tisdag 25 februari
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!

Z

Tisdag 4 mars kl. 19
Elise Lindqvist – Ängeln på Malmskillnadsgatan (Libris)
TV-dokumentären Ängeln på Malmskillnadsgatan väckte en enorm uppmärksamhet. Elise Lindqvists livsberättelse i P1 Sommar likaså. I S:ta Clara

kyrka och bland de prostituerade kvinnorna och flickorna
på Malmskillnadsgatan är hon en välkänd gestalt sedan
länge. Mamma Elise kallas hon, morsan, hon som alltid
har en kram och en stund att lyssna, hon som delar ut
handledsvärmare och bindor och MP3-spelare med något
bra på. Varför hon gör det? För att hon vet hur svårt det
kan vara att leva. Och för att hon vill dela med sig av den
kärlek som hon själv har fått. Hon var 59 år när hon helt
oväntat mötte Gud. Sexuella övergrepp, prostitution och
missbruk under åren innan dess har satt sina spår och
gör nu att hon bättre än de flesta kan förstå Stockholms
utsatta och vara den mamma de ofta saknar.
Ett samarrangemang med
Obs! Plats: Församlingshemmet. Ingen kostnad, fika.
Ingen anmälan!
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Lördag 22 mars kl. 15
Karin Brunk Holmqvist
– Kranvridarna (Kabusa)
Spjutstorp sörjer sin nedlagda affär och
att sista bussen stannar vid årsskiftet.
Men ortsbefolkningen tänker inte ge upp,
Spjutstorp ska finnas kvar på kartan. Vinklubben Kranvridarnas träffar är månadens höjdpunkt för några kvinnor i byn.
Särskilt viktiga blir de för Edit när hennes bror Hjalmar
plötsligt börjar ränna ute på nätterna samtidigt som grannen Greta beter sig allt märkligare. Karin Brunk Holmqvist
skriver med varm ton om människor i byarna på Österlen.
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Onsdag 9 april kl. 19
Lasse Berg – Ut ur Kalahari:
drömmen om det goda livet
(Ordfront)
Ut ur Kalahari – drömmen om det goda
livet är Lasse Bergs tredje och avslutande del av de uppmärksammade
och storsäljande Kalahariböckerna om
människans evolution och historia.
Över hela världen har människan fått nya drömmar om det

goda livet. Det gäller såväl Seouls trendigaste tonåringar som
en kvinna i en isolerad afrikansk ökenbosättning. Människan lever längre, är mer välnärd, mindre fattig, upplever mer
fred och mer demokrati än någonsin under de senaste
tiotusen åren. Hon är ständigt uppkopplad och samtidigt
kanske ensammare än på sex miljoner år. Vad gör det nya
livet med vår inre, uråldriga natur? Och vilka är drivkrafterna bakom denna explosiva utveckling? I Gryning över
Kalahari undersökte Lasse Berg de senaste sex miljoner
åren av våra förfäders historia. I den Augustnominerade
Skymningssång över Kalahari skildrades den revolution av
vårt sätt att leva som ägde rum för tiotusen år sedan. Den
här gången zoomar han in på utvecklingen i världen de
senaste femtio åren. Vi får följa honom tillbaka till länder i
Asien och Afrika där han tidigare bott, på återbesök i byar,
städer och hos människor han skildrat ända sedan 60-talet.
Det han ser är en sällan skildrad men genomgripande omläggning av vår livsföring på bara några årtionden.
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Lördag 3 maj kl. 15
Mattias Boström – Från Holmes
till Sherlock (Piratförlaget)
Alla känner till Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle skapade en litterär gestalt som under 125 års tid behållit sin
popularitet och som idag är mer älskad
än någonsin. Men hur kunde denna fiktiva figur som en ung fattig småstadsläkare i England fantiserade fram på 1880-talet bli en sådan
framgångssaga? Det här är boken om de män och kvinnor
som lade grunden till succén och fick Sherlock Holmes att
bli en av världens mest kända symboler. En fascinerande
skildring, som till stora delar bygger på tidigare opublicerat
material, av det mer än sekellånga spelet bakom kulisserna.
En tragisk historia om en man som försökte fly från sin egen
skapelse, om ett arv som förstörde livet för en hel släkt.
Det är också historien om skådespelare, författare och
fans som i decennium efter decennium förnyat den välkände detektiven. Från 1890-talets gentlemannadetektiv
Holmes till 2010-talets udda geni Sherlock. Från Holmes
till Sherlock är en medryckande populärhistorisk berättelse om ett litterärt fenomen. Mattias Boström är en av

Skandinaviens ledande Sherlock Holmes-kännare och valdes 2007 in i världens förnämsta Holmessällskap, The Baker Street Irregulars, där han även prisbelönats för sina
texter om detektiven. Vinnare av Svenska Deckarakademins Faktabokpris 2013.
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Onsdag 14 maj kl. 19
Kathinka Lindhe – Sorgeliga
saker hände: Elvira Madigan,
Sixten och mig (Utblick Media)
Sorgeliga saker hände den svala och
gråa sommaren 1889, då löjtnanten
vid de skånska dragonerna Sixten
Sparre och den firade cirkusprinsessan Elvira Madigan rymde från
Sverige till den lilla ön Taasinge söder om Fyn i Danmark.
Två skott föll, och dramat har återberättats gång på gång:
i skillingtryck, böcker, filmer, operetter och tidningsartiklar. Alltid med romantiska förtecken. Den ultimata kärlekssagan? Sixten Sparres hustru hette Luitgard men kallades
Lycka. I hennes version blir det sagan om en make och far
som lever skyhögt över familjens tillgångar, en amatörpoet
som tror sig vara jämlik med tidens mest hyllade skald, en
ynkling som lurar en cirkusprinsessa och sviker dem som
står honom närmast. I 125 år levde myten om den vidunderliga kärlekssagan. Här avslöjas Sixten – av sitt eget
barnbarns barn.
Kathinka Lindhe, radiojournalist och bibliotekarie i Halmstad, berättar vad som kommer fram när man släktforskar,
letar i arkiv och analyserar Sixtens dikter – en inte smickrande bild av hennes gammelmorfar! Historien om Lycka
är ett stycke kvinnohistoria, och en beskrivning av vardag,
mode och heminredning i de högre skikten i Sverige i det
sena 1800-talet. En fängslande skildring av ett kvinnoöde
i 1880-talets Sverige.

Sommarprogram!
I maj/juni kommer vårt sommarprogram.
Progammet genomförs med stöd av:

Från
2013

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 missar du inget. Där
finns också mer information om vad som händer i
bokhandeln, boktips m.m.
Författarträffarna kostar 100 kr/pers. (om inget
annat anges). Vi bjuder på dryck och något att äta
till. Kvällen avslutas med kaffe och kaka.
Anmäl dig idag – imorgon kan det vara fullsatt!
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se
@boklaholm

