
En föreläsning om  
ett brotts-stycke ur mitt liv

När Solveig, 19 år gammal, möter sol-och-våraren 
Carl flyger hon inte bara på rosa moln. Hon 
kraschlandar på en öde strand på Kanarieöarna 
och chockartade avslöjanden avlöser varandra. 
Ur många år av tystnad och skam har sjuttio-plussaren 
och nostalgikern  Solveig Bergqvist Larsson skrivit ned 
sin historia och berättar den nu med både allvar och 
humor. Hon avslöjar också bedragarens metoder och 
psykologi, något som gör hennes ämne högaktuellt idag. 

Solveig Bergqvist Larsson är författare till skönlitterära 
böcker varav Kärleksbluffen är hennes femte. Med böckerna 
Låtsasmorsa och Skolbränd har hon, i tre års tid föreläst 
runt om i Sverige. Ur barndomsromanen Ögona böj har 
hon hämtat stoff till nostalgishower bland andra Ta’ t 
lugnt ta en Toy, Tag det rätta tag Cloetta och Säg Algots det 
räcker och den aktuella Frukostklubben, föreställningar som 
har spelats på stora och små scener, bl.a. på Göteborgs 
stadsteater, Vara konserthus och Värmlandsoperan. 

Läs mer om böcker, föreläsningar och shower på www.solpennan.com

För bokning:  
Solveig Bergqvist Larsson,  
mobil 070-692 50 30,  
solpennan@gmail.com. 

Solveigs självbiografiska historia 
utkom hösten 2022. Finns att 
köpa via Bokus eller Ad Libris.
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KÄRLEKSBLUFFENI alla år har historien om Carl suttit 
som en knuten näve inom mig och 

inga ord har sipprat ut.

Ingen skyddade nittonåringen med de långa benen 
och den korta kjolen. Inte heller jag själv. Inte då. 
Anklagelserna var mina enda röster. 

Nu har jag brutit stumheten och bett henne berätta om 
vad som hände på Kanarieöarna – då en semestervecka 
blev åtta veckors mardröm – om skräcken, chocken och 
att ingen hjälp fanns att få.  

Och efter det, när jag inte fick göra ett misstag till, kom 
jag ur askan i elden.

Äntligen har jag förstått och förlåtit mig själv, sett vad 
jag klarade av och känner en stolthet över henne som 
var jag.

Kärleksbluffen är Solveig 
Bergqvist Larssons femte bok.  
Med en bakgrund som författare, 
språk/dramalärare och föreläsare 
har Solveig de senaste tolv åren 
skrivit manus till nostalgishower
och har turnerat i hela Sverige 
som berättare i dem. 

Kritiker, publik och läsare har 
rosat Solveigs shower och böcker.

Mer på www. solpennan.com
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