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Onsdag 14/9 kl 19 Maria Gustavsdotter
berättar om sitt författarskap och sina böcker
Flickan på kyrkogården
Fem pärlor till jungfruns krona del I–III Isabergs Förlag

Maria Gustavsdotter skriver både historiska romaner,
barnböcker och deckare. Mest känd är hon för sin trilogi
Fem pärlor till jungfruns krona, där vi får följa Gertraud
genom livet, från liten flicka till åldrande kvinna. Serien börjar på tidigt
1500-tal - en dramatisk tid i vårt lands historia, då mycket förändrades.
Det är inte många som skriver historiska (kvinno-)romaner, och därför
blir man också extra glad när man läser Marias böcker, som verkligen ger
en mycket inlevelsefull bild om hur tillvaron kunde vara för en flicka/
kvinna i dåtidens Sverige. Bara dagarna innan Maria Gustavsdotter kom-
mer till oss släpps hennes Flickan på kyrkogården, en klassisk pusseldeck-
are som utspelar sig i Uddevalla i början av 1800-talet.

Författarfakta: Utbildad tandläkare, debuterade 2005 med Blå ögon och
svart magi. Sedan har det blivit ytterligare 6 romaner, faktabilderböcker
m.m. Nu författare på heltid.

Onsdag 28/9 kl 19 Barbro Hedvall berättar
om sin nyutkomna bok
Vår rättmätiga plats: om kvinnors kamp för rösträtt
Bonnier Fakta

För hundra år sedan samlades den internationella
kvinnorösträttsrörelsen till kongress i Stockholm.
Selma Lagerlöf och Ellen Key höll tal och kongressdel-
tagarna färdades som kungligheter i kortege genom staden. Arrange-
mangen var ståtliga och pressrapporteringen omfattande. Kampen för
allmän rösträtt för män var just avslutad. Nu var det kvinnornas tur –
trodde man.

Först 1921, sist i Norden, kunde de svenska kvinnorna gå och rösta i
allmänna val. Vägen dit hade varit lång. Det krävdes nästan 40 år av hårt
arbete och påtryckningar innan beslutet togs av en oenig riksdag. Vilka
var det som drev kampen? Vilka kvinnor var det som ägnade decennier
åt att agitera, mobilisera och lobba för en fråga som möttes av spe eller
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ljumt intresse? Vilka män stöttade dem? Vilka motarbetade dem? Och
varför tog det så lång tid?

Barbro Hedvall ger sin bild av den svenska kvinnorösträttsrörelsen och
lyfter fram vad som präglade dess medlemmar och arbete - på gott och ont.

Författarfakta: Journalist, tidigare ledarskribent i Expressen och senare
Dagens Nyheter. Politiskt sakkunning i arbetsmarknads- & utbildnings-
departementen samt förbundssekreterare i Fredrika Bremer Förbundet.
Har tidigare skrivit boken Stil och politik, tillsammans med Göran Greider.

Onsdag 5/10 kl 19 Presentation av Höstens böcker/Läsecirkel
Denna kväll presenterar vi Läsecirkeln för 2011/12, och berättar om
andra favoritböcker i höst. Både böcker i läsecirkeln och böcker som inte
fått plats där.  Vi bjuder på kaffe, kaka och likör, utan kostnad.

Onsdag 12/10 kl 19 Bernt Hermele berättar
om sin bok
Guldsot. Berättelsen om Röda Korset-bedragaren Johan af Donner
Leopard Förlag

Johan af Donner har blivit synonym med bedragare av
värsta sorten; en som stjäl från jordens fattiga för att
finansiera sitt eget överklassliv. Under tio års tid svindlade
han till sig nästan 8 miljoner kronor från Röda Korset och Cancerfonden,
där han var en högt uppsatt chef. Bernt Hermele berättar om af Donners
trygga uppväxt, hans första steg in i reklambranschen och hans komet-
karriär på Röda Korset och Cancerfonden. Men också hans växande
kriminalitet, dramatiska kriser och självmordsförsök, och inte minst en
beskrivning av den tid som gjorde att en Johan af Donner efterfrågades.
Det 80-tal där välgörenhet förvandlades till en mångmiljardbransch som
skulle säljas och paketeras som en vara på en stenhård kommersiell
marknad. Johan af Donner och författaren har känt varandra sedan
mitten av 90-talet.

Författarfakta: Journalist, har varit reporter bl.a.på Dagens Industri,
Rapport och Dagens Nyheter. Arbetar nu på SVT.



Onsdag 19/10 kl 18.30 Whiskyprovning med
Bo ”Bosse Bildoktorn” Andersson på Gröna Hästen
Svenska whiskyresan: Sveriges destillerier och barer
Bokförlaget Arena

Det må vara att vi inte har 500 svenska whiskysorter
(ännu), men de som finns förtjänar en egen bok! 2010
utnämnde en av världens mest respekterade whiskyskribenter en svensk
whisky till Europas bästa för andra året i rad. Och flera andra ligger på
fat i väntan på att erövra världen. Någon som vet att uppskatta vår
svenska whiskyskatt är Bosse ”Bildoktorn” Andersson som rest bland
whiskydestillerier och barer. Förutom destillerierna sonderar han ter-
rängen efter de bästa whiskybarerna i landet. Vilket till Bosses stora
förtjusning visade sig vara många! En sak står klar: Den svenska
whiskyn som ligger på lagring i denna stund kommer inte att stå den
skotska långt efter. Och Bosse vet att berätta vilken den är!

Författarfakta: Fordonslärare, skribent och fotograf i motortidningar.
Men också ett stort whisky-intresse. Har tidigare skrivit Whiskyresan:
Skottlands destillerier och barer.

Vi provar fyra olika sorters Whisky under Bosses ledning och får följa
med på en personlig rundresa i det svenska whiskylandskapet. Det här
är whiskykunskap på äkta Bosse Bildoktor-vis: Passionerat, kunnigt och
med glimten i ögat. Kvällen avslutas med en halländsk delikatesstallrik.
Evenemanget kostar 350 kr.

Torsdag 27/10 kl 18–21 Ladies Evening
– Möt Tareq Taylor i bokhandeln
Christian Harkness lagar mat ur Tareqs kokbok.
Smakprov & signering
Tareq Taylor: Om mat och kärlek Ica Bokförlag

Tareq Taylor har en livslång och passionerad kärlek till
mat. Inspiration hämtade han från mammas svenska
husmanskost, pappas arabiska kök och morfars brit-
tiska matinfluenser – cross cooking långt innan ordet var uppfunnet,
alltså. I sin första kokbok delar Tareq Taylor här med sig av sina bästa
recept, men också av färgstarka minnen av mat och kärlek, från barndo-



Torsdag 3/11 kl 19 Ingrid Tollgerdt-Andersson
Attraktion & Kemi Tollgerdt förlag

Hur lyckas vissa alltid ta sig fram, få drömjobbet och
göra karriär, medan andra går kvar och trampar på
samma plats? Varför drar en del personer till sig ett hov
av beundrare var de än befinner sig medan andra alltid
känner sig missförstådda? Vad ska du tänka på i
jobbintervjun och hur blir du populär i olika sociala situationer? Svaret
får du denna kväll! Låt dig inspireras av Ingrid Tollgerdt-Andersson,
doktor i ekonomisk psykologi och författare till en av 2010 års mest
omskrivna inspirationsböcker Passion-nyckeln till framgång. Nu aktuell
med nya boken Attraktion & Kemi.

Författarfakta: Ingrid har disputerat vid Handelshögskolan med en
avhandling kring framgångsrikt ledarskap i näringslivet.. Hon har varit
anställd vid Handelshögskolan  och vid Ekonomihögskolan, Lunds
Universitet, men arbetar numera med uppdragsforskning och konsult-
verksamhet i hela världen inom det egna företaget. Dessutom är hon ofta
anlitad som föreläsare och fungerar som mentor och handledare till flera
ledare och ledningsgrupper inom både offentlig sektor och i näringslivet.

mens första experiment under 1970- och 80-talen. då middagarna hemma
runt köksbordet var en trygg oas fjärran från mobbingen i skolan, till
upptäckarlusta och strapatsrika äventyr i nya kök och fjärran länder som
Seychellerna och Australien. Väl hemma igen startade Tareq restaurang,
och vi får anekdoter och recept både från hans välkända gourmetkrog
trappaner och från mysiga Slottsträdgårdens Kafé som alla Malmöbor
tagit till sitt hjärta. Kaféet är beläget just i den trädgård som tevetittare
från hela landet lärt känna genom det populära programmet Trädgårds-
fredag, där Tareq med smittande entusiasm lagar spontan och jordnära
mat av nyskördade råvaror.

Författarfakta: TV-kock i SVTs Trädgårdsfredag och barnens favorit i
Sommarlov. Känd Malmökock som nu driver Slottsträdgårdens Kafé.
Det ekologiska och närproducerade ligger Tareq varmt om hjärtat.
Ingen föranmälan!



Onsdag 9/11 kl 19 Weylerkväll
Svante Weyler samtalar med Kjell Johansson m.fl.
Det var inte jag Weyler Förlag

Svante Weyler startade 2007 sitt eget förlag efter att i 10
år varit förläggare och förlagschef för Norstedts Förlag.
Dessförinnan var han verksam som kritiker och journa-
list, bland annat på Sveriges Radio. Han är också
verksam som kulturskribent, och medverkar i SR:s
Godmorgon, Världen med krönikor.

Kjell Johansson är född 1941 i Stockholmsförorten Midsommarkransen.
Han vann en stor och hängiven publik med romantrilogin De utsatta –
Huset vid Flon, Sjön utan namn och Rummet under golvet – som skildrar
udda människor i samhällets utkant. Nu återkommer han med Det var
inte jag, en roman som är en slags epilog till hans tidigare trilogi – ännu
en känslostark berättelse om vår förmåga och oförmåga till kärlek.

Troligtvis kommer någon/några fler författare från Weyler förlag denna
kväll, men det får vi återkomma till.

Författarfakta: Prisbelönt författare, mottagare av bl.a. Litteratur-
främjandets stora romanpris, Moa-priset och Ivar Lo-Johanssons person-
liga pris.

Onsdag 16/11 kl 19 Lokal författarkväll
med Annika Bengtsson, Monika Häägg, Björn Rosendal &
Catharina Olsson
En helkväll med lokala författare

Annika Bengtsson arbetar som redigerare på Hallandsposten, och skriver
även krönikor och recensioner för tidningen. Hon tilldelades föreningen
Gamla Laholms stipendium 2011, med motiveringen: ”För en roman-
konst med omsorgsfullt utmejslat språk och angelägna ämnesval.” Det
sammanhållande temat i hennes tre romaner Kråkprinsessan, Glömske-
lunden och Snökupan är svårigheten att kommunicera, att ställas inför
omöjliga situationer och inte klara av att söka hjälp för att komma ur dem.



Monika Häägg har under många år arbetat med teater och skrivit både
pjäser och poesi. Nu har precis fjärde och avslutande delen i hennes
äventyrsserie om Bronsåldersflickan Fry kommit ut. Monika Häägg
erhöll 2010 Hallands Författarsällskaps stipendium för arbetet med
böckerna om Fry, som hon berättar för oss om. Böckerna utspelar sig i
Halland och på Bjärehalvön.

Kättaren och Faunen heter diktsamlingen som Björn Rosendal 88 år, och
Catharina Ohlsson 28 år skrivit tillsammans. Att det skiljer 60 år i ålder
spelar väl ingen roll när man är besjälad! Björn Rosendal, fd läkare,
konstnär, författare och initiativtagare till Teckningsmuseet i Laholm,
och Catharina Olsson, museipedagog berättar om sitt samarbete och
läser några av sina dikter.
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Det kan dyka upp fler evenemang under hösten, så kom in
och håll dig underrättad. Vill du få info via e-post? Lämna
din e-postadress till oss så missar du inget.
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

Alla evenemang kostar 100 kr/person om inget annat anges
i programmet. Då bjuder vi på vin och något litet att äta till.
Vi avslutar kvällen med kaffe och kaka. Evenemangen sker i
bokhandeln med undantag för whiskyprovningen som äger
rum på Gröna Hästen.

Varmt välkommen till ännu en spännande höst i bokhandeln!

Diana & Stefan

Vill ni ha en egen bokhandelskväll för
föreningen, företaget eller kompisgänget?

Hör av er så planerar vi tillsammans!


